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[...] É possível acreditar que a aproximação [da

família]  com a  escola  só  venha  beneficiar  e

potencializar  a  aprendizagem  acadêmica  da

criança (FEVORINI, 2009, p. 39).



RESUMO

Este trabalho aborda a participação dos pais na educação escolar dos filhos em uma escola do
campo.  O objetivo  geral  da pesquisa foi investigar  a  participação dos pais nas atividades
escolares de seus filhos em uma turma, de uma escola, na localidade Estrivaria, Picos-PI. E os
objetivos específicos foram: avaliar o modo como os pais participam da dinâmica de escola
do campo,  no Povoado Estrivaria,  no município  de Picos-PI;  identificar  as atividades  das
quais os pais de uma turma de alunos participam, em uma escola, no Povoado Estrivaria, no
município  de  Picos-PI;  identificar  a  importância  da  parceira  escola-família  no
desenvolvimento escolar das crianças. Optou-se por uma abordagem qualitativa, por meio de
uma pesquisa exploratória, utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário
(on line) aplicado a pais de alunos de uma turma de 6º ano, de uma escola em Estrivaria,
Picos-PI. Foi encontrado que os pais pesquisados preocupam-se com diversos aspectos da
formação dos seus filhos,  relacionados à  sua escolarização,  que participam de muitas  das
atividades  escolares  e  que  consideram  importante  a  relação  família-escola  para  o
desenvolvimento de seus filhos. Com base nos dados, em relação a participação dos pais na
educação dos seus filhos, percebeu-se que existe ainda a necessidade de fortalecimento da
parceira  escola-família  para  melhoria  da  qualidade  da  educação,  considerando  que  esta
relação é essencial para o desenvolvimento das crianças e jovens escolares.

Palavras-chave: Participação. Família. Escola. Educação do Campo.



ABSTRACT

This work addresses the participation of parents in their children's school education in a rural
school. The general objective of the research was to investigate the participation of parents in
their children's school activities in a class, at a school, in the Estrivaria location, Picos-PI.
And the specific  objectives  were:  to evaluate  the way in which parents participate  in  the
dynamics of rural schools, in Povoado Estrivaria, in the municipality of Picos-PI; identify the
activities  in  which the parents  of  a class  of students  participate,  in  a  school,  in  Povoado
Estrivaria, in the municipality of Picos-PI; to identify the importance of the school-family
partner in children's school development.  We opted for a qualitative approach, through an
exploratory research, using as an instrument of data collection a questionnaire (online) applied
to parents of students of a 6th grade class, from a school in Estrivaria, Picos-PI. It was found
that the parents surveyed are concerned with various aspects of their  children's education,
related to their schooling, who participate in many of the school activities and who consider
the family-school relationship important for their children's development. Based on the data,
in relation to the participation of parents in the education of their children, it was realized that
there  is  still  a  need  to  strengthen  the  school-family  partner  to  improve  the  quality  of
education, considering that this relationship is essential for the development of children and
schoolchildren.

Keywords: Participation. Family. School. Rural Education.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda o modo como os pais percebem e participam da educação

ofertada  a  seus  filhos  em escola  do  campo.  Esta  abordagem requer  o  entendimento  de

algumas questões, dentre as quais a relação entre família e escola.

A participação dos pais na vida escolar é essencial para o sucesso  na formação de

seus filhos, pois os processos educativos que iniciam-se na escola têm continuidade em casa

e vice-versa. É uma relação intrínseca.  “[…] comprometer ─ e não responsabilizar ─ as

famílias com o acompanhamento escolar de seus filhos pode revelar-se como mais uma das

possibilidades para a melhoria da qualidade de ensino.” (FEVORINI, 2009, p. 40). Portanto,

investigar como os pais  participam da educação escolar ofertada a seus filhos é também

saber como a relação com a escola do campo contribui para o desenvolvimento das crianças.

Vejamos o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).

A motivação para realização deste trabalho partiu de desejo de reflexão da autora,

com base  em suas  experiências  na  escola  do campo e sua  importância  justifica-se pela

necessidade de reflexão sobre as relações  que se estabelecem entre  família  e  escola,  no

sentido  de,  sendo um processo  formativo  a  realização  desta  pesquisa,  conseguir  pensar

estratégias de melhoria desta relação.

Iniciemos pelo conceito de Educação contido no artigo 1º da LDB, Lei Nº 9.394, de

20 de dezembro de 1996, que o explica da seguinte maneira, enfatizando a importância da

família: “Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida

familiar,  na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” Desta

forma iniciamos nossas reflexões frente ao que foi dito com esse conceito contido na LDB,

pois as transformações sociais, principalmente em relação ao trabalho, têm modificado o

modo como ocorre a educação na família, frente a relação com as demais instituições sociais

educativas,  em especial  a  escola.  Isso  pode ser  evidenciado  pelo  maior  tempo dos  pais

dedicados  ao  trabalho fora  de  casa,  o  que  os  impede  de  “[…] saírem do trabalho  para

atenderem a atividades escolares.” (CAVALCANTE, 1998, p. 3).

Pensando nisso, a LDB, visando regular a educação brasileira, foi elaborada tendo

como um de seus princípios a relação entre a escola e a família nos processos educativos.

Pode-se observar isso mais especificamente nos seguintes artigos:
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Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de:
[…]
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração
da sociedade com a escola; […]
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
[…]
VI - colaborar  com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade. (BRASIL, 1996)

Fevorini (2009, p. 38) afirma que ao ocorrer esta relação, articulação e colaboração

“os pais sentem-se valorizados e tornam-se aliados dos professores que, por sua vez, passam

a desenvolver formas de acompanhamento e auxílio sistemático aos alunos, permitindo que

eles desenvolvam mais o seu potencial.”  Nessa direção a experiência  de  Reggio Emilia,

difundida no Brasil1,  elucida sobre a importância da gestão social  da escola,  ou seja, da

gestão participativa como adotada no Brasil:

A  gestão  social  visa  a  promover  a  vigorosa  interação  e  comunicação  entre
educadores, crianças, pais e comunidade. Ela melhora o valor de uma abordagem
educacional que tem suas origens e objetivos nos princípios da comunicação e da
solidariedade. A participação das famílias é tão essencial quanto a participação das
crianças e dos educadores. (SPAGGIARI, 1999, p. 107).

Para  entender  a  necessidade  desse  relacionamento  devemos  entender  que  é  na

família  que  se  encontra  todo  referencial  básico  de  valores,  comportamentos,  crenças  e

costumes. É no âmbito familiar que a criança inicia seus primeiros estágios de aprendizagem

que mais tarde se estendem à escola, que responsabiliza-se por parte da socialização e do

ensino com base nos conhecimentos  acumulados pela  humanidade.  Nesse movimento,  a

confusão desses  papéis  pode ocorrer.  Nesse  sentido,  para  Fevorini  (2009,  p.  38),  “Essa

aproximação  pode permitir  a  quebra  de  preconceitos  por  parte  da  escola  em relação  às

famílias e uma compreensão maior, por parte da família, do papel da escola e da sua forma

de trabalhar”.

A família deve ser parceira, aliada à escola e aos professores, para juntos oferecerem

um trabalho de envolvimento e cumplicidade nos assuntos relacionados ao ambiente escolar.

Segundo Fevorini (2009, p. 39) “[...] é possível acreditar que sua aproximação [da família]

com a escola só venha beneficiar e potencializar a aprendizagem acadêmica da criança”.

Com isso,  a  investigação aqui  proposta  parte  do seguinte  problema de  pesquisa:

como os pais participam da educação escolar de seus filhos em uma turma de escola do

campo?  Ao  elaborar  esta  questão  de  pesquisa  parte-se  do  pressuposto  de  que  pode-se

1 EDWARDS, C; GANDINI, L. FORMAN, G. (Orgs.) As cem linguagens da criança: a abordagem de Reggio
Emilia na educação da primeira infância. Tradução de Dayse Batista. Porto Alegre: Artmed, 1999.
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identificar como acontece a participação dos pais na dinâmica escolar, em quais atividades

e, assim, evidenciar a importância da parceria escola-família para o desenvolvimento das

crianças.

Na execução da pesquisa optou-se por uma abordagem qualitativa e, considerando o

contexto de pandemia da COVID-19, em que as escolas estão funcionando sob a mediação

de mecanismos remotos de ensino,  aplicou-se questionário digital,  através de ferramenta

virtual para coleta de informações dos pais.

Este  trabalho  está  dividido  em  cinco  seções.  Esta  introdução,  que  contém  a

apresentação  e  problematização  da  temática,  a  justificativa,  elementos  iniciais  da

metodologia  de  pesquisa  e  a  apresentação  das  seções.  A  segunda  seção  apresenta  os

objetivos. A terceira seção discute conceitos e reflete sobre a relação família e escola no

campo. Em seguida, na seção quatro, são apresentados os resultados e discussão da pesquisa

realizada com pais de alunos de uma turma de escola do campo. Por fim, na última seção,

são realizadas algumas considerações sobre o tema pesquisado.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Investigar a participação dos pais nas atividades escolares de seus filhos em uma turma, de

uma escola, na localidade Estrivaria, Picos-PI.

2.2 Objetivos específicos

- Avaliar o modo como os pais participam da dinâmica de escola do campo, no Povoado

Estrivaria, no município de Picos-PI;

- Identificar  as atividades  das quais os pais de uma turma de alunos participam, em uma

escola, no Povoado Estrivaria, no município de Picos-PI;

-  Identificar  a  importância  da  parceira  escola-família  no  desenvolvimento  escolar  das

crianças.
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3 IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA DO CAMPO

Fevorini (2009) realiza estudo que aponta a família brasileira, em meio às discussões

sobre  a  sua  desagregação  ou  enfraquecimento,  demonstrando  que  ela  permanece  como

espaço privilegiado de socialização, de prática de tolerância e divisão de responsabilidades,

de busca coletiva de estratégias para sobrevivência e lugar inicial do exercício da cidadania

sob o parâmetro da igualdade, do respeito.

Considerando a importância da família na formação do sujeito e caminhando para

reflexões sobre a relação entre família e escola, é importante pensar sobre o fato de que

muitas vezes a escola aponta a dificuldade de relação com os pais afirmando que a família é

desagregada  ou  desestruturada.  Essa  afirmação  cria  uma  cultura  de  desestímulo  ou  um

determinismo que inviabiliza a relação, distanciando cada vez mais as famílias das escolas.

Uma das principais razões porque escolas e pais tão raramente colaboram uns com
os outros é a falsa crença entre muitos educadores de que a escola é impotente
para  afetar  de  maneira  positiva  as  famílias  dos  alunos.  Muitos  acreditam que
crianças  que  vem  de  famílias  "disfuncionais"  ou  "carentes"  são  incapazes  ou
desmotivadas,  e  destinadas  a  falhar  na sua escolaridade,  tendo o seu futuro já
predeterminado na sociedade. (CAVALCANTE, 1998, p. 2).

Nessa direção, o acompanhamento escolar pela família é considerado insatisfatório e

muitas  vezes  porque a  própria  instituição  acha  que  diante  da  situação  de vulnerabilidade

social de algumas famílias a escola não tem muitos mecanismos para que de fato ocorra o

desenvolvimento da aprendizagem. E quase sempre essas famílias só vão a escola quando são

notificadas por alguma atitude da criança, ou seja, apenas quando a escola precisa de fato de

sua presença não dando oportunidade aos pais de terem um envolvimento mais frequente com

as  atividades  da  escola  ou  incentivo  da  necessidade  de  acompanhar  a  criança  trazendo

mudanças significativas, para que de fato essa parceria escola-família funcione para melhor

organização do trabalho pedagógico da escola do campo. Nessa direção, segundo Cavalcante

(1998, p. 3):

[...] à escola cabe tomar a liderança para que a colaboração possa se estabelecer. Isso
pelas seguintes razões: Primeiro, porque desenvolvendo a colaboração com os pais,
a escola estará mais capacitada em sua missão e trabalho frente a seus alunos. A
segunda  razão,  é  que  a  falta  de  recursos  econômicos,  analfabetismo  ou
semianalfabetismo,  e  outros  fatores  limitantes,  tendem  a  inibir  muitos  pais  de
tomarem a iniciativa de se envolverem na vida escolar de seus filhos. Finalmente,
porque a escola, como instituição que historicamente tem sido usada para preservar
as diferenças sociais, deve ser a responsável por destruir as barreiras que ela mesma
construiu e que servem para impedir a participação mais efetiva dos pais.



17

De modo  geral,  o  desenvolvimento  do  aluno  depende  especialmente  do  esforço

comum do diálogo que constitui a relação família-escola. O fato de a família ser um espaço

privilegiado de convivência, não significa a inexistência de conflitos nesta esfera.

As  maiores  barreiras  ao  desenvolvimento  da  colaboração  entre  estas  duas
importantes instituições que são a família e a escola são geralmente resultados de
estereótipos, percepções distorcidas e falta de entendimento mútuo entre pais e
educadores. (CAVALCANTE, 1998, p. 3).

Apesar de saber que esta relação é de extrema importância, que deve ser estimulada

e  que  políticas  públicas  estão  caminhando  na  direção  de  abertura  da  escola  para  a

comunidade, ainda há muito a conquistar no sentido da reciprocidade, que “exigem diálogo

e corresponsabilidade”. (FEVORINI, 2009, p. 115).

É preciso ter em mente também que “escola e família têm suas especificidades e suas

complementariedades.  Embora  não  se  possa  supô-las  como  instituições  completamente

independentes, não se pode perder de vista suas fronteiras institucionais [...]”. (OLIVEIRA;

MARINHO-ARAÚJO, 2007, p. 101)

Este  contexto  nos  mostra  que  na  realidade  a  família  tanto  pode  trazer  aspectos

positivos, de modo a auxiliar no desenvolvimento dos alunos, através da manutenção do

bem-estar  físico  e  da  afetividade,  como  pode  apresentar  aspectos  negativos,  através  da

disputa pelo poder, fomentando desigualdades e discriminando alguns dos seus membros.

Nesse  sentido,  as  famílias  que  destoam  do  modelo  almejado  pela  escola  são
consideradas responsáveis pelas disparidades escolares. Na visão das escolas, as
famílias  deveriam adotar  as  mesmas estratégias  de  socialização  das  crianças  e
jovens  por  elas  utilizadas.  Assim,  quando  os  resultados  são  insatisfatórios  e
deficitários,  ou  se  existem  conflitos  entre  o  currículo  escolar  e  a  educação
doméstica,  é  sinal  de  que  há  problemas.  Nessa  perspectiva,  a  relação  família
escola,  portanto,  depende  basicamente  do  consenso  entre  filosofia  educativa
doméstica e currículo escolar. (CARVALHO, 2004 apud SARAIVA; WAGNER,
2013, p. 740).

A família, como forma específica de agregação, tem uma dinâmica de vida própria, é

afetada  pelo  processo  de  desenvolvimento  socioeconômico  e  pelo  impacto  da  ação  do

Estado através de suas políticas econômicas e sociais e isso pode afetar, consequentemente,

o processo de acompanhamento escolar do aluno e a interação com a escola.

Esta  relação  escola-família,  pensada  no contexto  da  Educação do Campo,  ganha

contornos diferenciados, considerando que esta proposta de Educação tem como um de seus

fundamentos,  segundo  Silva  (2005  apud  Borges  e  Silva,  2012,  p.  219),  o  princípio
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pedagógico “de que os espaços e tempos de formação não são apenas os da sala de aula, mas

também os construídos na produção, da família, da convivência social, da cultura, do lazer,

dos  movimentos  sociais.”  E  acrescenta  que  “a  sala  de  aula  é  um espaço  específico  de

sistematização, análise e síntese das aprendizagens […].” Nas escolas do campo, por seu

contexto cultural em que os valores da família são ainda mais presentes, a relação família-

escola é ainda mais essencial. E ainda, considerando as relações de opressão e a necessária

luta pelo direito à Educação promovida por movimentos sociais do campo, que pensam as

relações de poder estabelcidas em nossa sociedade e propõem alternativas de superação do

que está posto, Silva (2006, p. 87) afirma que:

Essa prática tem influenciado também na gestão da escola como espaço público e
comunitário, ou seja, a democratização do espaço escolar. Isto significa que deve
haver ampliação (quantitativa e qualitativa) do acesso às escolas; participação da
comunidade nas decisões sobre gestão escolar, propostas pedagógicas e políticas
públicas; participação dos educandos/as, das famílias e de outros profissionais da
educação na gestão escolar.

Na realidade campesina a imbricação entre família e escola permanece acontecendo,

no entanto, é preciso criar mecanismos sociais que reforcem essa relação.

É  preciso  ter  cuidado  para  que  as  famílias  entendam  seu  papel  dentro  das

responsabilidades  escolares  acabando  assim  por  não  repassarem  para  a  escola  as

responsabilidades  que  lhes  são  cabíveis.  É  preciso  que  as  duas  estejam  envolvidas  no

processo  educacional  e  motivacional  dos  alunos,  pois  quando  estão  inseridas,  mais

significativos  serão  os  processos  de  aprendizagem  e  formação  de  indivíduos  hábeis,

competentes e capazes para compreenderem e atuarem na sociedade.
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4 METODOLOGIA

Esta seção  apresenta descrição minuciosa e rigorosa da metodologia de pesquisa e

das técnicas a serem utilizadas na investigação.

O ponto de partida para elaboração desta investigação foi a pesquisa bibliográfica,

que abrangeu o estudo e interpretação de teses, artigos científicos e livros sobre a temática.

Segundo Severino (2007, p. 122) a pesquisa bibliográfica é:

[…] aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas
anteriores  em documentos  impressos,  como livros,  artigos,  teses  etc.  […]  Os
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados.

Além  da  pesquisa  bibliográfica,  utiliza-se  também  a  pesquisa  exploratória,  que

segundo  Severino  (2007,  p.  123),  procura  “apenas  levantar  informações  sobre  um

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de

manifestação  desse  objeto”.  O  fenômeno  a  ser  explorado  é  a  participação  de  pais  na

educação escolar de seus filhos.

4.1 Campo e sujeitos da pesquisa

Os interlocutores da pesquisa foram 13 pais de alunos do Ensino Fundamental, de

escola no Povoado Estrivaria – PI.

Os  sujeitos  foram  nomeados  como  Participante  1,  Particpante  2  e  assim

sucessivamente.

4.2 Técnicas e instrumentos de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por intermédio de questionário (APÊNDICE A; on

line), que segundo Severino (2007, p. 125), é um:

Conjunto de questões,  sistematicamente articuladas,  que se destinam a levantar
informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a
opinião  dos  mesmos  sobre  os  assuntos  em  estudo.  As  questões  devem  ser
pertinentes  ao  objeto  e  claramente  formuladas,  de  modo  a  serem  bem
compreendidas pelos sujeitos.
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Pretendeu-se,  com  este  instrumento,  captar  a  percepção  dos  pais  sobre  a  seu

acompnhamento  na  educação  escolar  de  seus  filhos,  em  aspectos  como:  participação,

atividades e importância atribuída a participação de pais na educação escolar dos filhos.

4.3 Análise de dados

A análise  de dados  foi realizada  organizando as  respostas em torno da  categoria

principal, que é a participação dos pais na educação escolar dos filhos. Foram extraídos os

significados dos enunciados em relação com o contexto em que os sujeitos se inserem, ou

seja, o campo e a escola do campo.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção apresentamos os resultados e discussões a partir do referencial teórico e

de dados produzidos por intermédio da aplicação de questionário com pais de estudantes de

uma turma de 6º ano de escola na localidade Estrivaria, no município de Picos-PI.

Os sujeitos responderam às seguintes questões: Qual o seu sexo? Qual o nome da

cidade onde reside? Você possui emprego ou trabalho autônomo? Quantos filhos você tem

nesta escola? Você frequenta a escola onde seu(s) filho(s) estuda(m)? Qual a finalidade? Você

participa  de  alguma  dessas  atividades  da  escola?  (Reunião  de  pais;  Festas  e  datas

comemorativas;  Manutenção da escola;  Conversa com a(o) professora(o) sobre o(s) seu(s)

filho(s);  Quando  é  chamado  pela  direção  ou  coordenação;  Acompanhamento  de  aulas

remotas;  Acompanho  a  resolução  de  atividades  do(s)  meu(s)  filho(s);  Não  participo  de

atividades na escola; Outra atividade). Como é a sua participação na educação escolar do(s)

seu(s)  filho(s)?  (Descreva  como  participa  das  atividades);  Que  nota  você  atribui  a  sua

participação na educação  escolar  de  seu(s)  filho(s)?  (de 0 a  10);  Como você acha  que a

participação dos pais nas atividades da escola pode ajudar no desenvolvimento educacional

dos filhos?

O intuito da aplicação do questionário foi produzir informações sobre a participação

dos pais na educação escolar de seus filhos.

Para realização da pesquisa foi necessário, primeiramente, conhecer o perfil dos pais,

dessa  forma,  informa-se  primeiro  sobre  o  sexo dos  mesmos,  que  pode  ser  observado  no

(GRÁFICO 1).

Gráfico 1 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa – sexo.

Fonte: Autoria Própria (2021) 
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De acordo com os dados coletados a maioria dos pesquisados são do sexo Feminino,

contando com um total  de 15%, já  o  sexo Masculino representou 85% dos participantes,

conforme demonstra  o gráfico.  Esses dados nos  conduzem a concordar  com reflexões  de

Fevorini  (2009,  p.  98)  ao  afirmar  que  “talvez  por  aspectos  afetivos  e  psicológicos  e/ou

culturais e sociais, o cuidado com a prole ainda parece ser mais uma tarefa feminina do que

masculina”.

Em relação ao município de residência evidenciou-se que todos os estudantes residem

nas proximidades da escola, no município de Picos. Esta informação é importante,  pois a

aproximação dos pais com a realidade da escola facilita a relação entre eles.

Outra questão averiguada diz respeito à ocupação (emprego ou trabalho autônomo)

dos  participantes.  Dos 13 pais  de  estudantes  apenas  dois declararam possuir  emprego  ou

trabalho autônomo, aspecto que também pode ser facilitador da participação destes na vida

escolar de seus filhos. No entanto, não podemos esquecer da carga de trabalho doméstico que

na sociedade machista em que vivemos é imposta a mulher. Cabe ainda uma reflexão sobre a

atribuição de mais uma função aos pais, imposta pelo período de pandemia da COVID-19,

que é a de acompnhamento das atividades de modo intenso por meio das plataformas digitais

de  mediação  do ensino  remoto.  O  que  evidenciou  em nossa  sociedade  a  importância  da

parceria família-escola.

No  sentido  desta  última  reflexão  em  contexto  específico,  averiguou-se,  ainda,  o

número de filhos matriculados por cada um dos pais na escola pesquisada. Apenas três dos

sujeitos responderam possuir  dois filhos na escola,  o restante dos respondentes possui um

filho matriculado na escola. Segundo Cavalcante (1998, p. 4) “[…] uma frustração comum

para professores é a apatia e a falta de participação de muitos pais nas atividades da escola”.

Não é o que os dados demonstraram nesta pesquisa em relação ao grupo de pais pesquisados.

Entretanto, cabe refletir que em contexto de ensino remoto, as dificuldades se apresentaram

ainda maiores para a escola e para os pais que tiveram que se adaptar ao novo modelo e, no

entanto,  ambos  fizeram  o  esforço  de  aprendizagem  para  que  os  meninos  e  meninas

continuassem  estudando.  Especialmente  aqueles  pais  que  possuem  mais  de  um  filho  na

escola, pelos limites de internet,  aparelhos digitais  e de formação para o trato pedagógico

nessa  nova  forma  de  mediação.  Esta  apatia  de  que  fala  Cavalcante  (1998)  precisa  ser

pesquisada nesse novo contexto.
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Em seguida, os participantes foram indagados sobre se frequentam a escola e qual a

finalidade desta frequência. Dos 13 respondentes, 8 responderam que frequentam a escola,

dois responderam que às vezes e dois afirmaram que não frequentam. Um dos respondentes

não respondeu. Sob essa ótica, destacamos as seguintes finalidades para as quais frequentam a

escola dos filhos:

Saber como estão na escola. (PARTICIPANTE 1)

Saber como está o comportamento. (PARTICIPANTE 2)

Saber sobre o desenvolvimento dela na escola e o comportamento, e saber sobre os
projetos da escola. (PARTICIPANTE 4)

Para  saber  se  o  ensino  está  sendo  repassado  de  maneira  satisfatória.
(PARTICIPANTE 5)

Conhecer o ambiente. (PARTICIPANTE 6)

Ter o acompanhamento da minha filha. (PARTICIPANTE 8)

Saber sobre o desenvolvimento do aluno na escola. (PARTICIPANTE 9)

A finalidade é para saber como tá se comportando. (PARTICIPANTE 10)

De acordo com essas colocações fica evidente que os pais destacam como finalidades

mais recorrentes a preocupação com o comportamento de seus filhos, o acompanhamento de

modo geral (desenvolvimento na escola), uma preocupação com o ensino, com o modo como

ocorre e uma preocupação com o ambiente escolar. Evidencia-se que a maioria dos pais tem

contato com a escola e preocupações com a educação dos filhos, embora também esteja clara

a necessidade de um contato maior por parte de alguns pais. Nesse sentido, concordando com

Fevorini (2009), que afirma que os resultados de sua pesquisa sobre o envolvimento dos pais

na educação dos filhos demonstraram que os pais se interessam pelos filhos e ensinam a eles

disciplina e respeito ao próximo.

Complementando  os  dados da resposta  anterior,  os  pais  foram indagados sobre  as

formas de participação nas atividades relacionadas à educação escolar de seus filhos, ao que

responderam:

[...] sempre  procuro  estar  na  hora  de  fazer  os  deveres  e  ajudo  quando  sei.
(PARTICIPANTE 1)

[...] sempre faço as atividades com ele e coloco para fazer os deveres e estudar para
as provas. (PARTICIPANTE 2)

Dou educação a eles, ensino elas a se proteger do corona. (PARTICIPANTE 3)
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Incentivando a não desistir das atividades. quando muitas vezes ela fala que não vai
fazer por que está difícil, eu ajudo a resolver a atividade e quando também não sei
peço ajuda pra outras pessoas. (PARTICIPANTE 4)

Ajudo eles na resolução das tarefas. (PARTICIPANTE 5)

Sempre dando apoio em todas as atividades. (PARTICIPANTE 6)

Reuniões. (PARTICIPANTE 7)

Ajudando a fazer as tarefas. (PARTICIPANTE 8)

Ajudo para as provas e para as tarefas. (PARTICIPANTE 9)

Sempre  pergunto  como  foi  a  aula,  o  que  aconteceu  e  confiro  as  tarefas.
(PARTICIPANTE 10)

Conversando com os professores, cobrando o estudo deles. (PARTICIPANTE 11)

Converso  com  os  filho  para  fazer  as  atividade  e  se  comportar  na  escola.
(PARTICIPANTE 12)

Através das reuniões. (PARTICIPANTE 13)

Dando  continuidade,  os  participantes  foram  indagados  sobre  que  atividades

participavam em relação à educação escolar de seus filhos (GRÁFICO 2).

Gráfico 2 - Atividades das quais os pais participam em relação à educação escolar dos filhos.

Fonte: Autoria Própria (2021).

As  atividades  mais  recorrentes  são  a  participação  na  reunião  de  pais  (12  pais

afirmaram participar) e as conversas com os professores sobre seus filhos (10 pais afirmaram

participar).

Preocupou-nos o índice referente ao acompnhamento na resolução de atividades (cinco

pais) e o acompanhamento de aulas remotas (seis pais),  atividades tão importantes  para a
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qualidade  da  aprendizagem  e  que  carecem  da  mediação  dos  pais.  Não  podemos  cair  na

armadilha do reducionismo e afirmar que se trata de desinteresse ou irresponsabilidade.

Os  professores  e  educadores,  alienados  de  todas  as  transformações  sociais  que
acabaram  por  interferir  na  organização  das  famílias,  quando  se  deparam  com
dificuldades de aprendizagem ou de disciplina de seus alunos, atribuem às famílias a
causa  do  problema,  uma  explicação  simplista  que  os  exime  de  qualquer
responsabilidade. (FEVORINI, 2009, p. 37)

No entanto, não podemos esquecer que se trata de uma relação de corresponsabilidade

de ambas as instituições: família e escola. Fatores que dificultam o estabelecimento de uma

relação mais profícua entre escola e família são apontados por Cavalcante (1998), dentre as

quais destacamos: (i) a visão de que crianças provenientes de famílias “desfuncionais” ou

“carentes” são incapazes e desmotivadas e, por isso, já têm um futuro pré-determinado; (ii) a

visão  de  que  escola  e  família  são  instituições  separadas  e  não  interativas,  no  entanto,  a

vivência da crianças na escola está conectada intimamente com sua vida em casa; (iii) a falta

de iniciativa das escolas em romper as barreiras que ela mesma estabeleceu, historicamente,

entre ela e os pais. O autor conclui: “As maiores barreiras ao desenvolvimento da colaboração

entre  estas  duas  importantes  instituições  que  são  a  família  e  a  escola  são  geralmente

resultados de estereótipos, percepções distorcidas e falta de entendimento mútuo entre pais e

educadores.” (CAVALCANTE, 1998, p. 3)

Percebemos em nossa prática como professora, que quando a família se envolve na

vida escolar dos filhos, esse envolvimento traz benefícios ao desenvolvimento escolar dos

estudantes e  esta  relação  também  colabora  para  que  os  pais  reconheçam  o  trabalho  dos

professores.

Polonia (2005 apud OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010) nos traz essa reflexão

de ressaltarmos a importância que família e escola desempenham na vida dos alunos, não

apenas no desenvolvimento escolar,  mas também como cidadão, mostrando que a relação

família e escola é primordial para os processos de desenvolvimento de cada aluno, seja seu

crescimento físico, intelectual ou social.

É imprescindível que os pais sejam valorizados e estimulados pelos gestores escolares,

oferecendo alguma ação ou projeto que possa  alimentar sua participação.  Para Cavalcante

(1998,  p.  4)  “O envolvimento  das  famílias  nestas  atividades,  no  entanto,  não  assegura  o

estabelecimento de uma real parceria. [...] colaboração é mais do que envolvimento dos pais

em atividades escolares, é acima de tudo, uma atitude da escola.”
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Desse modo, perguntamos ainda sobre  como acham que a participação dos pais nas

atividades da escola pode ajudar no desenvolvimento educacional dos filhos. Responderam

que:

Vão aprender mais e se dedicar pra ser alguém no futuro. (PARTICIPANTE 1)

Ajudam  eles  a  querer  estudar  e  se  formar  para  ter  um  bom  emprego.
(PARTICIPANTE 2)

A  participação  dos  pais  ajuda  muito  tanto  no  aprendizado  como  na  educação.
(PARTICIPANTE 4)

Os  pais  são  de  suma importância  na  continuidade  do  que  a  criança  aprende  na
escola. (PARTICIPANTE 5)

Ajuda melhorando o desenvolvimento. (PARTICIPANTE 6)

Ajuda para a melhoria do aprendizado e conhecimentos. (PARTICIPANTE 7)

Os  filhos  se  sentem  mais  motivados  pelos  pais  demonstrarem  interesse.
(PARTICIPANTE 8)

Desenvolver melhor as crianças e as famílias. (PARTICIPANTE 9)

A participação dos pais na escola é fundamental, o desenvolvimento da criança é
muito melhor e os pais tem que acompanhar os filhos nas tarefas de casa, pois os
alunos assistem às aulas e em casa é um reforço. (PARTICIPANTE 10)

A participação deixa a gente por dentro do que acontece na escola, então podemos
acompanhar o que é cobrado pelos professores. (PARTICIPANTE 11)

Pode ajudar para acompanhar e incentivar os filhos a fazer as atividade e estudar
para ser alguém na vida e ter um bom futuro. (PARTICIPANTE 12)

Ajuda no desenvolvimento (PARTICIPANTE 13)

Os relatos demonstram que todos os pais participantes da pesquisa preocupam-se com

a educação escolar de seus filhos e têm consciência de diversos fatores positivos decorrentes

da  participação.  Destaca-se  das  respostas  a  preocupação  com o futuro  dos  filhos,  com o

aprendizado, mas também com a Educação de modo geral (comportamento), a importância da

continuidade  e  complementação  dos  estudos  em  casa,  a  motivação,  o  impacto  sobre  as

famílias etc.

Esta  participação  pode  ser  reforçada,  segundo  Cavalcante  (1998),  por  uma

comunicação  mais  efetiva  entre  escola  e  família,  de  modo  que  as  mensagens  sejam

inteligíveis e:

Por último, colaboração com famílias requer treinamento por parte daqueles que a
implementam.  Infelizmente,  esta  área  tem sido  deixada  de  lado  pelos  cursos  de
preparação de professores, criando insegurança entre estes profissionais para lidarem



27

com problemas que envolvam as famílias dos seus estudantes.  (CAVALCANTE,
1998, p. 4)

Por  fim,  questionou-se  sobre  que  notas  os  pais  se  atribuíam  em  relação  à  sua

participação na educação escolar dos filhos (GRAFICO 3).

Gráfico 3 - Nota atribuída pelos pais a própria participação na vida escolar dos filhos.

Fonte: Autoria Própria (2021) 

Detectou-se  que  15%  atribuíram nota  8;  23% nota  7;  e  31% notas  9  e  10.  Esta

avaliação  está  coerente  com  as  demais  respostas  dadas,  pois  demonstra  que  existe  uma

relação,  mas  que  precisa  ser  melhorada  e  para  isso  requer  movimentos  de  ambas  as

instituições.

Portanto,  fica  evidente que se  ambas não buscarem a parceria,  as dificuldades  não

serão  superadas.  Cabe  tanto  aos  professores  e  gestores,  quanto  às  famílias  buscarem

estratégias de conexão para realmente partilhar e contribuir em prol de um objetivo maior e

comum que é desenvolvimento do aluno envolvido.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando o objetivo geral da pesquisa que foi investigar a participação dos pais nas

atividades escolares de seus filhos em uma turma, de uma escola, na localidade Estrivaria,

Picos-PI, podemos afirmar que para este grupo de sujeitos a participação na educação escolar

de seus  filhos,  de  modo geral,  é  importante  e  tem se efetivado em várias  das  atividades

escolares.

Com base na analise de dados em relação a participação dos pais na educação dos seus

filhos percebeu-se que existe ainda a necessidade de fortalecimento da parceira escola-família

para melhoria da qualidade da educação, considerando que esta relação é essencial  para o

desenvolvimento das crianças e jovens escolares.

Percebeu-se que a interação família e escola, de acordo com a concepção dos pais

pesquisados,  conduz a  consequências  positivas  na  aprendizagem  dos  alunos,  bem  como

contribui para torná-los cidadãos capazes de atuar em sociedade no convívio com o outro.

A relevância  deste  trabalho está  na reflexão sobre as necessidades  de movimentos

tanto da escola quanto da família no sentido de fortalecer a parceria na educação dos meninos

e meninas. A escola deve melhorar sua comunicação e superar esteriótipos e a família  deve

ser ativa no processo educativo, a ser desenvolvido dentro ou fora da escola, estimulando os

filhos nesse processo, visando identificar as suas necessidades, anseios e perspectivas, tendo

que se manter  sempre atualizada  sobre a  educação ofertada  pela  escola,  ambas  buscando

refletir sobre a importância da relação família e escola.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PAIS

PESQUISA PARTICIPAÇÃO DE PAIS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR DE SEUS FILHOS EM
ESCOLA DO CAMPO, NA LOCALIDADE ESTRIVARIA, PICOS-PI

Prezado(a) senhor(a),

Este  questionário  faz  parte  de  uma  pesquisa  com  o  título  PARTICIPAÇÃO  DE  PAIS  NA
EDUCAÇÃO  ESCOLAR  DE  SEUS  FILHOS  EM  ESCOLA  DO  CAMPO,  NA  LOCALIDADE
ESTRIVARIA, PICOS-PI, sob responsabilidade da acadêmica Francisca Maria de Moura e orientação
do Prof. Dr. Gardner de Andrade Arrais, do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências
da Natureza, da Universidade Federal do Piauí.

Esperamos  contar  com a  sua  colaboração,  respondendo  a  pesquisa.  Ninguém saberá  o  que  você
respondeu  e  você  não  será  identificado.  Os  dados  serão  utilizados  na  produção  de  Trabalho  de
Conclusão de Curso.

Solicitamos a sua colaboração e desde já agradecemos!

1. Qual o seu sexo?
(   ) Masculino
(   ) Feminino

2. Qual o nome da cidade onde reside?

3. Você possui emprego ou trabalho autônomo?
(   ) Sim
(   ) Não

4. Quantos filhos você tem nesta escola?

5. Você frequenta a escola onde seu(s) filho(s) estuda(m)? Qual a finalidade?

6. Você participa de alguma dessas atividades da escola?
(   ) Reunião de pais
(   ) Festas e datas comemorativas
(   ) Manutenção da escola
(   ) Conversa com a(o) professora(o) sobre o(s) seu(s) filho(s)
(   ) Quando é chamado pela direção ou coordenação
(   ) Acompanhamento de aulas remotas
(   ) Acompanho a resolução de atividades do(s) meu(s) filho(s)
(   ) Não participo de atividades na escola
(   ) Outra atividade: ___________________________________________________ 

7. Como é a sua participação na educação escolar do(s) seu(s) filho(s)? Descreva como participa das
atividades.

8. Que nota você atribui a sua participação na educação escolar de seu(s) filho(s)? (de 0 a 10)

9.  Como  você  acha  que  a  participação  dos  pais  nas  atividades  da  escola  pode  ajudar  no
desenvolvimento educacional dos filhos?
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“JOSÉ ALBANO DE MACEDO”

Identificação do Tipo de Documento

(     ) Tese

(     ) Dissertação

(  X   ) Monografia

(     ) Artigo

Eu, FRANCISCA MARIA DE MOURA, autorizo com base na Lei Federal nº 9.610 de 19 de

Fevereiro  de  1998  e  na  Lei  nº  10.973  de  02  de  dezembro  de  2004,  a  biblioteca  da

Universidade  Federal  do  Piauí  a  divulgar,  gratuitamente,  sem  ressarcimento  de  direitos

autorais,  o  texto  integral  da  publicação  PARTICIPAÇÃO  DE  PAIS  NA  EDUCAÇÃO

ESCOLAR  DE  SEUS  FILHOS  EM  ESCOLA  DO  CAMPO,  NA  LOCALIDADE

ESTRIVARIA,  PICOS-PI,  de  minha  autoria,  em  formato  PDF,  para  fins  de  leitura  e/ou

impressão,  pela  internet  a  título  de  divulgação  da  produção  científica  gerada  pela

Universidade.

       

 Picos-PI, 05 de outubro de 2021.

___________________________________________
Assinatura

____________________________________________
Prof. Dr. Gardner de Andrade Arrais

Orientador


