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RESUMO 

 

 

BRITO, Marília de Azevedo Alves. Práticas de relação família-escola no segundo ano do 

ensino fundamental: sentidos atribuídos pelas educadoras de uma escola pública de Vitória 

da Conquista, Bahia. Vitória da Conquista: UESB, 2019. (Dissertação — Mestrado em 

Educação, Linha de Pesquisa Currículo e Práticas Educacionais). 

 

 

 

A presente pesquisa analisou os sentidos atribuídos à relação família-escola no 

segundo ano do ensino fundamental, pelas educadoras de uma escola pública. Para tanto 

caracterizou-se os sentidos atribuídos à relação família-escola e comparou-se os diferentes 

sentidos atribuídos à relação família-escola observando aspectos que se aproximam e se 

diferenciam pelas educadoras de uma escola pública de Vitória da Conquista, Bahia. 

Participaram da pesquisa as professoras do 2º ano que se disponibilizaram voluntariamente e a 

coordenadora do Ensino Fundamental I. A perspectiva teórico-metodológica utilizada como 

base principal para o trabalho foi a Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz que 

compreende o ator social como livre ao criar seus próprios significados a partir de sua história 

pessoal experienciada intersubjetivamente na interação com os demais membros de seu grupo 

ou comunidade. Como procedimento de coleta de informações foi utilizada a entrevista 

semiestruturada em profundidade, que foi gravada e posteriormente transcrita. As 

informações foram tratadas a partir da análise de conteúdos em duas etapas, recorte vertical e 

recorte horizontal, com construção de categorias a posteriori. Os relatos revelaram a 

inferência de uma interdependência entre família e escola que seriam associadas ao 

compartilhamento da função educadora e socializadora. Esta relação família-escola seria 

norteada pela efetivação dos objetivos da escola (e da família) que seriam propiciar o 

aprendizado da criança tanto de conhecimentos (educação) quanto valores para a vida em 

sociedade (socialização) e de democratização da gestão. Foram reveladas diversas práticas, 

individuais e coletivas, de iniciativa tanto da família quanto da escola para que, construindo 

uma relação de parceria, juntas efetivassem seus objetivos. 

 

Palavras-chave: Educação. Fenomenologia Social. Prática de relação família-escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

BRITO, Marília de Azevedo Alves. Practices of family-school relationship in the initial 

years of elementary school: meanings attributed by educators. Vitória da Conquista: UESB, 

2019. (Dissertation - Master in Education, Curriculum Research and Educational Practices). 

 

 

 

The present research analyzed the meanings attributed to the family-school 

relationship, in the initial years, of elementary school, by the educators. Thereunto, it was 

characterized the meanings attributed to the family-school relationship and compared the 

different meanings attributed to the family-school relationship observing aspects that are 

approached and differentiated by the educators of a public school in Vitória da Conquista, 

Bahia. The second-year teachers who were volunteers and the coordinator of Elementary 

School 1 participated in the research. The theoretical-methodological perspective used as the 

main basis for the work was the Sociological Phenomenology by Alfred Schutz which 

comprehends the social actor as free in creating their own meanings from their personal story 

intersubjectively experienced in the interaction with the other members of their group or 

community. As a procedure for collecting information, the semi-structured interview in depth 

was used, which was recorded and later transcribed. The information was treated from the 

analysis of contents in two steps, vertical cutting and horizontal cutting, with subsequent 

category construction. The reports revealed the inference of an interdependence between 

family and school that would be associated with the sharing of the educating and socializing 

function. This family-school relationship would be guided by the effectuation of the school's 

(and family's) goals that would be to provide the child's learning of both knowledge 

(education) and values for life in society (socialization) and management democratization. 

Several practices, individual and collective, were revealed, initiated both by the family and 

the school, so that, by building a partnership, together they would achieve their goals. 

 

Keywords: Education. Social Phenomenology. Family-school relationship practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Esta pesquisa se insere nas discussões sobre a relação família e escola, como parte do 

projeto “Organização da prática pedagógica dos professores dos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental de nove anos: articulação e continuidade da trajetória escolar”, da linha de 

pesquisa “Prática pedagógica nas diferentes modalidades de ensino”1. Ela tem como objetivo 

analisar sentidos atribuídos às práticas de relação família-escola, nos anos iniciais, do ensino 

fundamental, pelas educadoras. O interesse pelo tema nasce da graduação em psicologia que 

sempre foi atravessada pelo desejo de compreender melhor “como”, “o que”, “por que”, “de 

quem” as pessoas aprendem. E está associado a uma experiência pessoal desta relação 

família-escola. 

Na realidade de meu processo de escolarização, por exemplo, que se deu em sua 

completude em diversas escolas particulares — minha família se mudou muitas vezes, 

inclusive para outro estado, o que diversificou a experiência escolar — e, em todas elas, os 

pais eram requisitados pela escola, algumas vezes para nos prepararem para algum evento, 

outras para solicitação de materiais, mas, na grande maioria das vezes, para comunicar 

alguma atitude em seu espaço que era inadequada ou para uma conversa sobre um rendimento 

abaixo do esperado, constatado nas notas das avaliações. Essas comunicações, que eram 

levadas pelos próprios filhos, possuíam uma interferência direta no ambiente familiar que, a 

partir da ação materna, visava dar conta da adequação solicitada pela escola.  

Da experiência pessoal, pode se deduzir que a carta de convocação para os pais e as 

advertências escritas sinalizavam o ponto em que terminava o papel formador da escola e o 

momento em que começava o da família. Neste sentido, a família era intimada a cumprir sua 

parcela de responsabilidade na educação de seus filhos. Uma relação de proximidade entre 

estes dois âmbitos de socialização foi percebida nessa história de escolarização, suscitando 

um interesse em melhor compreendê-la, a partir dos sentidos de seus próprios atores. 

Outra motivação para o estudo da relação família-escola se deve ao histórico de 

ações que tenho desenvolvido na vida profissional, tanto como docente do curso de psicologia 

                                                 
1 Esta pesquisa é desenvolvida no Grupo de Pesquisa e Práticas Educativas (GEPPE) da UESB e coordenada 

pela professora Drª. Nilma Margarida de Castro Crusoé e tem como objetivo analisar a organização da prática 

pedagógica dos professores dos três anos iniciais do ensino fundamental de nove anos de modo a garantir a 

articulação e continuidade da trajetória escolar. A partir dela, espera-se que os resultados da pesquisa possam 

oferecer subsídios para atender às necessidades de uma prática pedagógica voltada para a aprendizagem e 

continuidade dos estudos de crianças dos três anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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quanto na atividade de mediadora de conflitos. Nestas duas atividades, houve, em menor ou 

maior contato, estudos e ações na e com a família em suas interações. Nestas, transpareceu a 

importância dos vários espaços de formação na futura relação dos participantes com estes 

espaços (família e escola em específico) e com outros, ao longo de sua vida. 

Na atividade docente, o trabalho com a terapia familiar sistêmica leva a uma 

concepção de que, para compreender determinados funcionamentos considerados pela família 

inadequados, deve se considerar todos os sistemas com os quais a família estabelece trocas, 

com os quais interage. A ideia de considerar as relações, na teoria sistêmica, é essencial e a 

perspectiva de que a organização interna dos sistemas familiares interdepende das trocas que 

estas estabelecem com outros sistemas, a partir da interação pessoa a pessoa, fortaleceu a 

ideia de trabalhar com estes dois espaços de formação: família e escola. Nesse sentido, 

procurei buscar um aporte teórico-metodológico que valorizasse as relações, o intersubjetivo e 

o subjetivo. Neste caso, a fenomenologia social de Alfred Schutz se apresentou como uma 

escolha estratégica. 

A mediação de conflitos é permeada por essa compreensão sistêmica, pela própria 

lógica desta prática profissional. Trabalhar com conflitos é trabalhar com a comunicação e 

com a maneira como as pessoas lidam com as divergências nas suas maneiras de 

compreenderem, por consequência, nas intencionalidades singulares, ao praticarem suas 

relações. Em grande parte das mediações realizadas, o objeto do conflito estava dentro das 

relações familiares e estabelecer um caminho para a integração de interesses, muitas vezes, 

fazia emergir, nos diálogos, certos padrões de ação que poderiam estar associados ao processo 

formativo de cada pessoa. Mais uma vez, família e escola aparecem como objetos a serem 

melhor compreendidos em sua relação. Como um direcionamento natural destas 

circunstâncias, que se alinharam na história de vida profissional e acadêmica, o problema 

desta pesquisa se objetifica no que aqui se apresenta como relação família-escola. 

Este tema historicamente tem sido estudado pela sociologia da educação, 

acompanhando o desenvolvimento de suas diferentes propostas teórico-metodológicas, as 

quais emergiram das transformações da ciência social em geral. Algumas modificações 

aconteceram também nas sociedades, influenciando mudanças na família, na escola e na 

relação construída entres elas, por seus atores sociais. A seguir, apresento uma síntese destas 

mudanças acerca das teorizações sobre a família, sobre a escola e sobre a relação entre elas 

produzidas no âmbito da sociologia da educação com o objetivo de demarcar a sua gênese. 

Nogueira (2005) sinaliza que a categoria família, na sociologia da educação, não é 

recente, uma vez que se apresenta, na literatura sociológica, desde os anos 50 e 60. No 
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entanto, há uma novidade na forma como a família é tratada recentemente pelos sociólogos. 

Para ela, a prosperidade econômica, após a segunda guerra mundial, e a constituição do “bem-

estar” social resultaram no crescimento considerável dos sistemas nacionais de ensino dos 

países ocidentais industrializados. Nesse contexto, apareceram pesquisas que tinham como 

tema “as relações entre o sistema escolar e estratificação/mobilidade social” (NOGUEIRA, 

2005, p. 564), de natureza quantitativa.  

Essas pesquisas empíricas, datadas das décadas de 50 e 60, nos EUA e na França, 

identificaram como fator explicativo das diferentes oportunidades escolares o “meio familiar 

de origem”, em sua dimensão sociocultural (NOGUEIRA, 2005, p. 564). Nesses estudos, 

percebeu-se que os fatores socioculturais tinham um maior efeito sobre o desempenho escolar 

do que as vantagens econômicas. Concluiu-se, nesse caso, que algumas famílias eram mais 

capazes do que outras de proporcionar a seus filhos um êxito escolar2. Tal perspectiva, por 

não explorar quais mecanismos desse ambiente estariam associados às desigualdades de 

oportunidades, subvalorizava o papel ativo da família, que estava reduzida a uma variável de 

“pertencimento à classe de origem” (DURU-BELLAT; VAN ZANTEN, 1999 apud 

NOGUEIRA, 2005, p. 565). 

Nos anos 70, o paradigma da reprodução predominava (tanto marxista quanto 

culturalista). Nesse caso, a família transmitiria uma herança de caráter material ou simbólico, 

que seria o diferencial para os resultados escolares. Esse tratamento “homogêneo” da família, 

enquanto constituinte de determinada classe social, é visível na obra de Bourdieu e Passeron, 

quando se referem aos “membros das famílias da elite” e aos “filhos das classes baixas e 

médias” (BOURDIEU; PASSERON, 2018, p. 15-16). Essas taxionomias demonstram um 

caráter macroscópico da análise da relação família-escola, na qual pouco eram considerados 

os “comportamentos internos das famílias” nem “os processos domésticos e cotidianos de 

produção/manutenção das desigualdades escolares” (NOGUEIRA, 2005, p. 565). 

No mesmo período, conclui-se que, apesar de haver um reconhecimento do papel da 

família na escolaridade dos indivíduos, esse papel era diminuído à dedução dele a partir da 

condição de classe de determinado grupo familiar. Nogueira (2005, p. 567) finaliza, ao 

afirmar que “[...] o funcionamento interno das famílias — em suas relações com a escola — 

permanecia como uma caixa preta intocada”. 

A partir dos anos 80, as ciências sociais deslocam o seu olhar para as práticas 

pedagógicas cotidianas. Há uma reorientação da sociologia da educação em seus objetos e 

                                                 
2 Jean Floud empregou a noção “famílias educogênicas” (familles educogènes), que caracterizaria um ambiente 

familiar estimulante e favorável à escolarização (NOGUEIRA, 2005, p. 565).  
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métodos, para abarcar as esferas microscópicas da realidade social. Entendendo-se que os 

modelos macrossociológicos, mesmo sendo úteis por permitirem uma visão de conjunto da 

sociedade e dos processos sociais, se transportados diretamente para uma escala individual 

pode resultar em uma visão grosseira e enganadora desta realidade. É nesse contexto que se 

origina “o novo campo de estudo que se ocupa das trajetórias escolares dos indivíduos e das 

estratégias utilizadas pela família no decorrer desses itinerários escolares [...], uma sociologia 

dos cotidianos e das experiências escolares” (NOGUEIRA, 2005, p. 567). 

Os determinismos de origem social são contrapostos pela questão da possibilidade de 

autonomia3 da família, com suas práticas e estratégias educativas. A homogeneidade familiar 

anterior agora é substituída pela heterogeneidade de cada grupo familiar. Como destaca o 

estudo de Lahire (2008), que se afasta das abordagens estatísticas, para poder transparecer as 

especificidades que poderiam resultar no sucesso escolar, a partir do registro de dissonâncias 

e consonâncias entre as configurações familiares e o universo escolar.  

Em sua análise das modalidades de socialização familiar e escolar, Lahire (2008), a 

partir de uma “antropologia da interdependência”, expõe a perspectiva de Bakhtine de que 

“Os indivíduos não recebem, como quinhão, uma língua pronta para ser utilizada, eles se 

inserem na corrente da comunicação verbal, ou, mais exatamente, sua consciência só sai do 

limbo e desperta graças à sua imersão na corrente” (BAKHTINE, 1977, p. 117 apud 

LAHIRE, 2008, p. 349).  

Esta consciência, social por natureza, só existe a partir das relações que os seres 

sociais estabelecem com o outro no mundo, sendo o homem um ser social, em relação e com 

linguagem (LAHIRE, 2008). Nesta perspectiva, a criança não é mera reprodutora de 

comportamentos familiares. Ela, em função da configuração das relações familiares, constrói 

seus comportamentos, fazendo a compreensão deles possível apenas a partir da tessitura das 

relações entre ela e sua família.  

Por isso, as propriedades, capitais, recursos abstraídos não seriam determinantes do 

indivíduo, mas, sim, “realidades encarnadas em seres sociais concretos que, através de seu 

modo de relacionamento com a criança, irão permitir, progressivamente, que constitua uma 

relação com o mundo e com o outro” (LAHIRE, 2008, p. 18). Deve-se atentar, portanto, para 

o fato de que os comportamentos da criança, mesmo quando tentamos reificá-los como caráter 

ou personalidade, são produtos de socialização anterior e de suas formas de relações sociais. 

                                                 
3 A sociologia da educação, nesse aspecto, se coadunou com o movimento mais amplo das ciências sociais, 

passando a enfatizar uma autonomia dos sujeitos, que seria resultante de uma construção permanente pelos 

atores sociais da realidade social (NOGUEIRA, 2005). 
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A compreensão da trajetória escolar de uma criança, em seus resultados e comportamentos, só 

seria de fato possível pela reconstrução desta rede de interdependências. 

Deve-se considerar que esta perspectiva implica que a “[...] coerência das disposições 

sociais que cada ser social pode ter interiorizado depende, portanto, da coerência dos 

princípios de socialização aos quais foi submetido” (LAHIRE, 2008, p. 35). O ser social 

estabelece uma relação com um mundo incoerente, origem de práticas variadas de acordo com 

a situação social na qual acaba funcionando.  

São muitos os aspectos que poderiam estar relacionados às diferentes situações 

escolares. O primeiro deles seria o fato de que a criança (em seus estágios de 

desenvolvimento cognitivo) constrói o sentido de sua situação de aprendizagem e de seus 

conhecimentos. O segundo, referir-se-ia ao adulto que ensina e as crianças que aprendem, 

implicando diferentes modos de inscrição nas relações sociais e de configurações sociais de 

referência (o gênero, a ordem de filiação, a profissão e escolaridade dos pais entre outros) 

(LAHIRE, 2008). 

Ainda deve-se atentar para as famílias com pouco ou nenhum capital escolar, que 

podem atribuir à escola um lugar “simbólico” e “efetivo” ao letramento. Nestes casos, mesmo 

quando os pais são analfabetos, existe um ambiente familiar propício à valorização e sentido 

da escola na vida dos filhos, a partir de uma escuta atenta ou da demonstração de interesse 

parental no que tange à vida escolar. Essa consideração leva Lahire (2008) a afirmar que seria 

preferível ausência de capital escolar (por parte dos pais), do que uma experiência traumática 

de escolarização.  

É essa diversidade de condições e de modalidades de “transmissão” (ou não) das 

disposições culturais que demarca a importância dessa consideração dos cotidianos escolares 

e familiares. A heterogeneidade das famílias leva a criança a estar cercada por uma 

diversidade de princípios de socialização e de orientação em relação à escola, às vezes até 

opostos. Uma contradição que pode estar associada, ou mesmo ser responsável por parte do 

sucesso escolar das crianças, por possibilitar que ao menos um membro familiar possa apoiar 

sua experiência escolar (LAHIRE, 2008).  

A problemática da discussão do caráter das estratégias familiares, no que se refere à 

escolarização, dessa análise microssocial, é, pois, um movimento atual. Os estudos se dividem 

em uma ênfase na lógica utilitarista dessas práticas familiares (rentabilidade econômica e 

ocupacional) e outra ênfase em uma dimensão identitária (“constituição da identidade social” 

e “aquisição de qualidades morais”) (VAN ZANTEN, 1996, p. 169 apud NOGUEIRA, 2005, 

p. 569). 
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Essa premissa da heterogeneidade das famílias tem como alicerce a compreensão de 

que os atores sociais são mais do que reflexos de uma classe social, são portadores “de um 

projeto próprio e resultante de uma dinâmica interna” (NOGUEIRA, 2005, p. 569). O grupo 

familiar será estudado por sua atividade na relação com o meio social em sua dinâmica e 

forma específicas. Nessa concepção: 

 

O funcionamento e as orientações familiares operariam como uma mediação 

entre, de um lado, a posição da família na estratificação social e, de outro, as 

aspirações e condutas educativas e a relação com a escolaridade dos filhos 

(NOGUEIRA, 2005, p. 569). 

 

Observamos então que, em termos de gênese, a sociologia da educação, com base na 

matriz bourdieusiana apresentou alguns aspectos importantes no que se refere à capacidade 

reflexiva que os atores sociais teriam em seu papel de reprodução ou transformação do mundo 

social (ALVES, 2016), o que estaria relacionado à passagem de uma relação família-escola 

compreendida de maneira homogênea para uma compreensão das heterogeneidades destas 

duas instituições sociais. Para Alves (2016), Bourdieu e Lahire ainda colocam maior ênfase 

no peso do social, na perspectiva da transmissão cultural, em detrimento das condutas 

individuais.  

Ainda segundo Alves (2016), tanto Bourdieu quanto Lahire estariam engajados na 

tentativa de superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade, desenvolvendo uma teoria da 

prática, na qual se estabelece “uma relação dialética entre condutas individuais propelidas por 

disposições socialmente adquiridas pelo habitus, de um lado, e estruturas objetivas ou 

“campos” de relações entre os agentes diferencialmente posicionados, de outro” (ALVES, 

2016, p. 296). A autora traz a consideração de que Bourdieu atribui às relações objetivas uma 

precedência teórica, ao mesmo tempo em que negligenciou aspectos das condutas individuais.  

Já no que se refere a Lahire, como pode-se perceber em Nogueira (2005), Alves 

(2016) afirma que ele estaria mais próximo de uma perspectiva sociológica na qual se dá à 

escala individual uma nova abordagem. O indivíduo, por circular em esferas sociais mais 

plurais, demanda uma atenção mais cuidadosa sobre o trabalho que realiza sobre si mesmo e, 

neste sentido, Lahire se dedica a construir uma teoria disposicional do indivíduo. Lahire, de 

acordo com Alves, “acentua os processos multiformes de incorporação do social e privilegia a 

tensão entre as diversas disposições interiorizadas pelo indivíduo” (ALVES, 2016, p. 297). 

No entanto, para a autora supracitada, mesmo a partir de seus esforços em considerar as 
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variações inter e intraindividuais da prática dos indivíduos, a ênfase permanece nos processos 

socializadores que moldariam a subjetividade individual (ALVES, 2016). 

Esta pesquisa, ainda que inserida no âmbito da sociologia em termos de método, já 

que é ancorada na fenomenologia sociológica, como apontei no parágrafo inicial, adentra 

também em outro registro, próximo das reflexões schutzianas. Com Berger e Luckmann 

(2001), autores que discutem os fundamentos do conhecimento da vida cotidiana, a ênfase se 

dá nos aspectos microssociais das instituições que, como Alves (2016) afirma, não foi, de 

fato, realizada pelas perspectivas da transmissão cultural acima apresentadas sobre a relação 

família-escola.  

Os dois autores, na obra “A construção Social da Realidade: tratado de Sociologia do 

Conhecimento” (BERGER; LUCKMANN, 2001), dão ênfase à prática cotidiana da qual, 

inclusive, se originariam os aspectos macrossociais das instituições. Os autores concebem a 

relação aqui tratada na perspectiva dos processos de socialização, que se dão, primariamente, 

na família e, secundariamente, nas outras instituições sociais, a exemplo da escola. A 

concepção de família-escola, que se pode extrair da obra dos autores, relaciona-se com os 

diferentes tipos de socialização, os quais ocorrem nessas duas instâncias. Antes de se 

aprofundar na diferenciação entre elas, cabe destacar a proximidade da concepção de 

sociedade com a perspectiva da fenomenologia sociológica de Schutz (2012). 

Na sua proposta de uma Sociologia do conhecimento, Berger e Luckmann tomam por 

base, para uma legitimação do universo simbólico, a intersubjetividade e a biografia 

individual, pressupostos também encontrados na sociologia da vida cotidiana de Schutz 

(2012). Neste ínterim, a realidade tal como a conhecemos é um produto social, e a sociedade é 

construída e moldada pelas pessoas, ao mesmo tempo em que estas são, por ela, influenciadas.  

Isso porque a realidade da qual temos consciência, o conhecimento que temos dela, é 

um produto da sociedade. A realidade é entendida como um fenômeno que independe da 

vontade, construída por um conjunto de fatores sociais resultantes da ação humana. A 

sociedade é tanto realidade objetiva (com mecanismos básicos de institucionalização e 

legitimação) quanto realidade subjetiva (por um processo e interiorização da objetiva), que se 

sustenta pela realidade da vida cotidiana. Outras realidades existem, mesmo com a 

predominância da vida cotidiana, originando conflitos pelas discrepâncias entre o fundamental 

para o indivíduo e organizações sociais e para a sociedade. 

A partir da concepção da sociedade enquanto realidade objetiva ou subjetiva, pode-se 

entender que a sua compreensão se daria por um processo dialético, em três momentos: 

exteriorização, objetivação e interiorização. “Estar em sociedade significa participar da 
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dialética da sociedade” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 173). Nesse contexto, ser membro 

da sociedade não seria uma mera predisposição, mas um processo de socialização, que pode 

ser bem ou malsucedido, a depender da simetria entre a realidade objetiva e subjetiva 

(BERGER; LUCKMANN, 2001). 

Esse processo se daria por meio da socialização primária, no âmbito da família, e 

secundária, nos outros espaços sociais, a exemplo do escolar. A primeira depende de 

identificação, sendo carregada de emoção, enquanto que para a segunda essa identificação é 

dispensável. Dito às claras, “A criança deve amar a mãe, mas não o professor” (BERGER; 

LUCKMANN, 2001, p. 188). A socialização secundária supõe um processo precedente, que é 

a própria socialização primária. Ela trataria de indivíduos que têm “[...] uma personalidade já 

formada e um mundo interiorizado” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 187). 

Um diferencial dessa socialização primária é que ela é mais do que um processo 

cognoscitivo de aprendizado, demandando uma ligação emocional, sem a qual esse aprender 

seria difícil ou mesmo impossível. A formação da personalidade é um processo dialético entre 

a identificação pelos outros e a autoidentificação, ou seja, papéis e atitudes são absorvidos dos 

outros significativos pelas crianças, que, ao interiorizá-los, torna-os seus. A identidade, por 

isso, “[...] é objetivamente definida como localização em um certo mundo e só pode ser 

subjetivamente apropriada juntamente com esse mundo” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 

175, grifo do autor). 

Assim, a apropriação subjetiva da identidade e do mundo social são “[...] aspectos 

diferentes de um mesmo processo de interiorização mediatizado pelos mesmos outros 

significativos” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 178). Cristalizados na consciência, 

estabelece-se a relação de simetria entre o que é real “fora” e o que é real “dentro”. Essas duas 

realidades, subjetiva e objetiva, são correspondentes, em um “ato continuamente oscilante” 

(BERGER; LUCKMANN, 2001). 

É nesta socialização que uma abstração progressiva de papéis e atitudes, da 

particularidade para a generalidade, é criada na consciência da criança. Assim ocorre a 

formação do outro generalizado4, momento no qual se finda a socialização primária. Eles 

afirmam, no entanto, que essa socialização nunca será totalmente acabada, uma vez que 

ocorrerão novas socializações na biografia futura do indivíduo. Estas se dão na socialização 

                                                 
4 “A sociedade, a identidade e a realidade cristalizam subjetivamente no processo de interiorização. Esta 

cristalização ocorre justamente com a interiorização da linguagem” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 178). 

Para os autores, é sobretudo a linguagem que deve ser interiorizada. É com ela e por ela que “[...] vários 

esquemas motivacionais e interpretativos são interiorizados com valor institucional definido [...].” (BERGER; 

LUCKMANN, 2001, p. 181). São fornecidos às crianças programas institucionalizados do presente e do futuro 

para a vida cotidiana.  
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secundária, que é “[...] a interiorização de ‘submundos’ institucionais ou baseados em 

instituições” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 184). Aqui, cabe destacar a instituição 

escolar, que, como as outras, exige a aquisição de vocabulários específicos de funções, uma 

vez que são interiorizações de realidades parciais. 

Há de se considerar que a distribuição institucionalizada das tarefas, entre as duas 

socializações aqui referidas, varia de acordo com a complexidade da distribuição social do 

conhecimento. Nesses casos de maior complexidade, atribui-se, em parte, à socialização 

imperfeita a diferentes outros significativos a mediatizarem diferentes realidades objetivas. 

“Dito de outra maneira, a socialização imperfeita pode resultar de heterogeneidade do pessoal 

socializador” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 221). 

Pode-se inferir, a partir do que Berger e Luckmann (2001) afirmam, que essa 

aproximação entre a instituição escolar e a família poderia estar associada à diminuição das 

chances de uma socialização imperfeita. Seria uma espécie de garantia de que esta 

socialização secundária na escola se encontraria em uma adequada continuidade com a 

socialização ocorrida no ambiente familiar, a partir da tentativa de se aproximar essas duas 

realidades objetivas, tornando ambas subjetivamente significativas. Isto se daria na interação 

face a face de educadores e pais, em que esses atores utilizariam de diferentes estratégias para 

se aproximarem.  

O Interacionismo Simbólico é um paradigma que se pode considerar a aplicação de 

princípios da fenomenologia schutziana. Isso porque, entre outros aspectos, entende que os 

fenômenos sociais são apreensíveis tendo como base a interpretação que deles fazem os atores 

e essa interpretação se dá na interação com os outros. As interações sociais são 

compreendidas, trazendo a perspectiva de Goffman (1922-1982), como processos de relações 

interpessoais, nas quais, no contato face a face, as pessoas agem em função de influências 

recíprocas (AMADO; CRUSOÉ; VAZ-REBELO, 2013).  

Os estudos das interações contaram com uma importante contribuição dos trabalhos de 

Goffman (1993), que reconhece a interação social como um processo de relações 

interpessoais, por meio do qual os indivíduos, frente a frente, isto é, em situação de presença 

física imediata, agem por intermédio de estimulações/influências recíprocas. Nesta 

perspectiva, compreende-se que os fenômenos sociais são apreensíveis tendo como base a 

interpretação que dele fazem os atores (AMADO; CRUSOÉ; VAZ-REBELO, 2013). 
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 Beck5 (1996) apresenta elementos do interacionismo simbólico, na perspectiva de 

Blumer, para a construção de uma ciência social da educação. Seriam eles: (a) a compreensão 

da educação como interação simbólica; (b) a interação da educação e de natureza distinta das 

outras interações e (c) a educação deve ser investigada por métodos que possibilitem a 

compreensão de seu processo tanto interativo estruturado quanto cambiável e interativo. 

A educação, como ação humana, parte da premissa da sociedade como interação 

simbólica. Desta forma, é ela própria, a educação, interação simbólica. Nela, as pessoas atuam 

conjuntamente, desenvolvendo linhas de ações para atingirem certos fins, a partir da indicação 

de objetos, interpretação e direcionamento de uns pelos outros. Essa admissão leva à 

necessidade de compreendê-la enquanto interação de natureza específica, tendo como fim a 

humanização do ser humano. Este fim se dá pela incorporação à vida social, a partir da 

aquisição de conhecimentos, tornando-o um participante criativo da sociedade. 

Assume-se, aqui, que a educação seria simultaneamente um processo interativo 

estruturado, cambiável e aberto. Ele é estruturado, no sentido de ser reiterativo nas ações 

humanas, e cambiável, uma vez que é elaborado pelos participantes nas suas interações, com 

desenvolvimento de metodologias próprias. 

A ciência da educação6, nesta perspectiva, teria por objetivo a fundamentação racional 

dos fins educacionais, como, também, a descrição, compreensão e explicação das interações 

socializadoras das relações educacionais. Deveria considerar, também, as variáveis 

antropológicas, psíquicas e sociais, que interviriam na educação, criticando as suas formas 

institucionalizadas. Esses fins poderiam ser atingidos pelo interacionismo simbólico, 

enquanto teoria normativa de socialização, sem extrapolar os fenômenos pedagógicos (BECK, 

1996). 

A educação alimenta-se do processo de socialização comum à espécie humana, que 

possibilita desenvolver o “eu” e que habilita os indivíduos a interagirem, de forma exógena 

(com os outros) e endógena (consigo mesmo). Em razão disso, deve-se concluir que a 

educação é uma ação tipicamente antrópica, sendo desenvolvida cotidianamente, de forma 

coletiva, mas, também, individualizada. Envolve, além disso, ao certo, o fato de “nos darmos 

conta das coisas que fazemos” e de “nos darmos conta de nós mesmos, como autores dessas 

                                                 
5 O interacionismo simbólico está aqui apresentado por ser ele uma aplicação de Schutz na educação, sendo a 

utilização desta teoria uma tentativa de trazer o tema da relação família-escola para esta área, uma vez que, como 

foi verificado nas teorias encontradas, ele vem sendo desenvolvido, no Brasil, na Sociologia da Educação.  
6 A ciência da Educação aqui apresentada pode ser inferida como a Pedagogia e neste sentido faz referência ao 

conhecimento como discutido na filosofia produzido racionalmente de maneira sistemática. 
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ações”. Essas duas perspectivas, aliás, seriam essenciais para o desempenho do papel do 

educador (BECK, 1996). 

Esse entendimento coaduna-se com a perspectiva blumeriana, que reconhece, em 

todos os seres humanos, um self, o que lhes possibilita serem objetos de suas próprias ações e, 

inclusive, guiarem as suas relações com os demais, a partir do objeto que eles são para si 

mesmos. Ademais, todos são submetidos, desde a infância, à socialização, sendo-lhes 

indicadas as coisas do mundo e revelados os significados dos símbolos, o que viabiliza a 

comunicação. Via de regra, esse processo ocorre naturalmente, de modo que as pessoas nem 

se dão conta de que ele acontece. É preciso registrar-se, no entanto, que a educação exige uma 

postura diversa, uma plena atenção e uma socialização com desenvolvimento da 

autoconsciência. Não é à toa que se deve entender a educação como uma ação conjunta, de 

pessoas socializadas e conscientes (BECK, 1996). 

A educação, desse modo, envolve a interação: consigo mesmo, por meio de um 

“autoeducar-se”, e com outros, situação na qual se internaliza o papel desenvolvido por outros 

indivíduos em relação a mim. A educação envolve, concomitantemente, esses dois níveis de 

interação (BECK, 1996). Em suma, “A relação interpessoal se correlaciona com uma ação 

intrapessoal dirigida ao mesmo fim. Tu e eu buscamos a mesma coisa, dando-nos conta de 

nós mesmos e do que estamos fazendo para alcançar o alvo” (BECK, 1996, p. 62). 

Seguindo essa lógica, “Essa observação indica que a educação não é interação pessoal 

apenas; ela é também ação social objetivada. Ocorre por determinação coletiva e obedece a 

normas quase tão inflexíveis como as leis naturais” (BECK, 1996, p. 64). Nesse sentido, o 

entendimento de Beck (1996) aproxima-se do entendimento de Berger e Luckmann (2001), os 

quais reconhecem ser o mundo institucional a atividade objetivada dos seres humanos. 

 Beck (1996, p. 64) entende, ainda, que o processo macrossocial da educação é produto 

das sociedades humanas. Assim, “Funciona enquanto as comunidades lhe percebem o sentido, 

mas pode ser alterado ou sustado por decisão coletiva. Suas estruturas, embora 

impressionantes, são frágeis como todas as coisas humanas”. Dada a relevância deste aspecto 

macrossocial, o autor o eleva à condição de um dos três níveis de interação, a serem 

considerados para a educação. O nível de interação macrossocial, portanto, junta-se com o 

nível de interação interpessoal e com o nível de interação intrapessoal (BECK, 1996). 

 Em termos gerais, a educação fundamenta-se na socialização, sendo ambas 

fundamentais ao processo de humanização. Até mesmo porque a educação “É uma interação 

na qual os seres humanos se engajam para se fazerem. Isto é, para fazerem-se humanos. [...] 

Promove a compreensão do que significa ser gente e promove o acesso ao conhecimento pelo 
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qual nos tornamos humanos” (BECK, 1996, p. 65). Além disso, é preciso complementar-se 

que a educação “Desafia-nos a nos produzirmos mediante ação conjunta e interação conosco 

próprios. Como a ação macrossocial e interpessoal tende a tornar-nos todos iguais; pela 

autoeducação, porém, cada um de nós tende a tornar-se o ser humano do qual imagina que 

somente ele o possa ser” (BECK, 1996, p. 65). 

A abordagem interacionista da educação, para Beck (1996), exigiria os currículos 

escolares, uma vez que eles têm “[...]como pontos de concentração a construção coletiva da 

sociedade humana e a autoconstrução de cada pessoa” (BECK, 1996, p. 66). Para tanto, a 

educação “[...] Acima de tudo, porém, tratará de compreender a interação social. Ao fazê-lo, 

terá de considerar a ação humana a partir da perspectiva do ator” (BECK, 1996, p. 66). 

Para além das mudanças ocorridas no âmbito da produção de conhecimento científico, 

neste caso, a sociologia da educação, a família e o lar, a escola e os seus processos também 

passaram por modificações, com estreitamento entre seus laços, que se encontram em 

processo de aprofundamento. Nessa interseção progressiva, a família é cada vez mais 

reconhecida, pela escola, por sua importância para a realização das finalidades de formação 

das crianças e dos adolescentes e o mesmo acontece no caminho contrário, com o 

reconhecimento da importância da escola pela família (NOGUEIRA, 2005).  

Para Silva7 (2001, p. 11), a relação família-escola é tão antiga quanto a própria escola, 

isso porque ela sempre existiu de diferentes formas. Esta relação cruza, ainda, com diferentes 

tipos de educação em seu sentido mais amplo, “ela vai para além da escola e mergulha nas 

raízes do tempo” (p. 11). Esta análise “pré-histórica” desta relação é ensaiada, segundo ele, 

por Eugenia Berger (1991), que cruza diversos conceitos e modalidade de educação em um 

entroncamento com a história da humanidade.  

Em todo caso, ambas recebem atenção do Estado, até mesmo regulamentação 

explícita, como apresentarei a seguir. Há um “consenso legislativo” na maioria dos países 

ocidentais, obtendo nas reformas dos Sistemas Educativos maior produção de documentação e 

legislação sobre a participação dos pais na escolaridade dos filhos, sua participação “formal” 

(grifos do autor). Levanta-se a questão de qual é a relação entre a legislação e as práticas dos 

atores, “entre a retórica e a prática” (SILVA, 2001). 

 O autor propõe então a teorização das armadilhas, que associa aos riscos próprios da 

relação família-escola, para que se “desarmadilhe” a prática. Suscitar a relação família-escola 

                                                 
7 O autor desenvolve um estudo intitulado “Interface Escola-família, um olhar sociológico: um estudo 

etnográfico no 1º Ciclo do Ensino Básico”. Nesta pesquisa o autor afirma tanto fazer uma análise sócio-histórica 

da emergência da participação parental nas escolas portuguesas a partir das políticas educativas quanto uma 

análise etnográfica das interações dos atores sociais que interpretam essa relação cotidianamente.  



 

 

19 

 

como “armadilhada”, relaciona-se com uma denúncia apenas de seus potenciais efeitos 

perversos. Estas múltiplas armadilhas podem ser evitadas pelo que sustentava o legado de 

Licínio Lima e Paulo Freire: a necessidade de se pensar esta relação como um “simultâneo 

processo de democratização da escola e da sociedade (SILVA, 2011, p. 569). 

 Silva (2011) recorre a diversos autores para elencar uma série de armadilhas, tópico 

que será melhor trabalhado no capítulo 3. O que fica claro, no desenvolvimento de sua tese, é 

que, ao denunciar tais armadilhas, enseja a possibilidade da relação família-escola “[...] se 

constituir numa relação democratizadora, emancipadora, libertadora, promotora de justiça 

social” (SILVA, 2011, p. 585). Dessa forma, a utopia pode ser entendida como uma 

possibilidade atual que, mesmo estando sempre presente, pode dar ensejo a uma transmutação 

das clivagens antigas em novas clivagens. Esta não seria uma consideração restrita ao campo 

da produção de conhecimento científico, mas, também, ao conhecimento produzido nas 

práticas cotidianas nos espaços escolares da relação família-escola. 

O autor traz um questionamento, neste aspecto legislativo e prático desta relação: 

haveria entre as construções retóricas da relação família-escola, que resultam em diferentes 

relações no cotidiano das diferentes localidades, implicações nas experiências concretas? É 

neste sentido que aqui se propõe a apresentação do marco legal nacional, a fim de conhecer 

em que contexto emerge a participação dos pais e como ela se desenvolve no Brasil. 

Principalmente, por exemplo, considerando que a inflação da retórica (teorizações) não se dá 

apenas em Portugal, onde Pedro Silva (2001) desenvolveu seu estudo, mas também no Brasil 

como aponta a produção brasileira apresentada a seguir por Nogueira (2012). 

Para Silva (2001), o desenvolvimento dos sistemas de participação formal das 

famílias, nos estabelecimentos dos países ocidentais de ensino, remonta às sociedades pós-

industriais, de onde emergem a educação participativa e a educação permanente. O número 

crescente de crianças e jovens que passam cada vez mais tempo nas instituições escolares (e 

pré-escolares) levou à “descoberta” das “limitações” da escola. A interrelação crescente entre 

escola e família parece inevitável ao autor. Este estreitamento da relação, no âmbito do 

sistema educativo, é parte de uma interdependência mútua entre as mais variadas instituições 

sociais. 

Schutz (2012) indica que os atores sociais vivem suas experiências 

intersubjetivamente, a partir de uma situação biograficamente determinada. Cabe dizer que 

estas trocas ocorrem em ambientes comunicativos, compartilhados, nos quais cada pessoa 

conta com um estoque de conhecimento, que é de ordem partilhada, mas, também, singular 

(tópico que será melhor detalhado na metodologia). É o que dá ensejo à interligação de Schutz 
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com os estudos acima apontados — a dizer Berger e Luckmann e o interacionismo simbólico 

—, que apresentaram a compreensão de que a interação em si mesma deve ser considerada 

dentro do contexto no qual ela se dá. Goffman propõe essa diferenciação, uma vez que o 

contexto é: 

 

“[...] o conjunto de circunstâncias nas quais se insere a atividade interativa, 

circunstâncias estas constituídas por um determinado meio físico e temporal 

(quadro), mas, sobretudo, por um conjunto de estruturas sociais (instituição), 

por práticas mais ou menos padronizadas e codificadas a executar em 

situações definidas (rituais), e por um sistema simbólico que concretiza e 

confere ordem e sentido à interação [...]” (AMADO; CRUSOÉ; VAZ-

REBELO, 2013, p. 86). 

 

A partir desta importante consideração do contexto, conhecê-lo no âmbito legislativo 

brasileiro, no qual a escola passa a solicitar a presença da família, é importante para um 

melhor entendimento dos sentidos que as educadoras (atores sociais) atribuem às suas 

experiências de relação família-escola.  

Para uma adequada problematização desta relação, no âmbito legislativo, 

recorreremos, inicialmente, à abordagem da família pela Constituição Federal de 1988 

(CF/88) e ao entendimento desta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pelo Estatuto da 

Criança e do adolescente (ECA), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e pela 

Resolução do Ensino Fundamental de 9 anos que será apresentada estrategicamente no 

capítulo 3. Posteriormente, será feita uma análise da relação família e escola a partir do 

estipulado enquanto responsabilidades compartilhadas, no que tange à formação das pessoas à 

luz do mesmo conjunto normativo.  

A CF/88, no art. 226, caput, compreende a família como a base da sociedade, tendo, 

esta, especial proteção do Estado. Reconhece no § 3º a união estável de homem e mulher e no 

§ 4º a comunidade familiar composta por pais e descendentes como entidades familiares. 

Neste ponto, cabe salientar que, no entendimento do STF (BRASIL, 2011), a união 

homoafetiva é reconhecida e qualificada como entidade familiar8.  

                                                 
8 O STF utiliza uma hermenêutica construtiva, invocando os princípios essenciais da “dignidade da pessoa 

humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e 

da busca da felicidade”, proclamando “plena legitimidade ético-jurídica da união Familiar homoafetiva como 

entidade Familiar” (não distinta de família), como consequência confere “verdadeiro estatuto de cidadania” 

assegurando a estes casais os mesmos direitos dos heteroafetivos. Esta legitimidade está embasada pela 

incidência direta dos princípios acima mencionados. O direito à intimidade e à vida privada, bem como a 

autonomia da vontade, ensejam ainda a consideração das várias conjugalidades colocando sob as mesmas regras 

os casais homoafetivos e heteroafetivos (BRASIL, 2011, p. 23, 53-54, 64). 
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Ainda de acordo com a CF/88, ao regular, em seu art. 227, caput, o tratamento a ser 

destinado à criança, ao adolescente e ao jovem, reconhece uma responsabilidade tricotômica, 

uma vez que destina à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar-lhes, entre outros 

direitos, a Educação. Neste aspecto, foi reconhecido, implicitamente, pelo constituinte que a 

efetividade do direito à educação, em benefício destes indivíduos, depende de uma atuação 

simultânea e cooperativa destas três dimensões (BRASIL, 1988). 

Esta responsabilidade compartilhada deve, inclusive, abranger o ato de colocar a 

salvo estes sujeitos de direito “de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 1988, p. 95). Esta afirmação dialoga diretamente 

com o previsto pela LDB, como será discutido a seguir.  

O ECA traz em seu texto uma diferenciação entre família natural e substituta. Em seu 

art. 25, caput e parágrafo único, compreende a família natural como a “comunidade formada 

pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes” e a família extensa ou ampliada como “a 

que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 

afinidade e afetividade” (BRASIL, 2016a, p. 11). O ECA promove uma compreensão mais 

ampla da família, incluindo, ainda, a possibilidade de reconhecimento de filhos fora do 

casamento. Já a família substituta é aquela na qual a criança é colocada, a partir de tutela, 

guarda ou adoção, cuidando para que ela possa ser ouvida, sempre que possível, durante este 

processo.  

 Em se tratando do direito à educação, retornando à CF/88, o seu art. 205 prevê a 

Educação como “direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo ser incentivada e 

promovida com a colaboração da sociedade, “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1988). A apresentação invertida do Estado em primeiro lugar, seguido da família, deixa 

margem a uma compreensão da importância da educação formal obrigatória na atualidade, 

principalmente quando se considera a possibilidade de igualar as “chances” de participação na 

sociedade (formação para a cidadania e continuidade dos estudos), por contar com regras mais 

gerais das práticas pedagógicas nas escolas, mesmo que sejam heterogêneas, em comparação 

com as práticas educativas na família. 

  O art. 208, caput e § 1º e § 3º da CF/88, culminado com o art. 4º e 5º da LDB, 

estabelece como dever do Estado na educação, entre outros: (a) o acesso ao ensino obrigatório 

e público como direito público subjetivo; (b) recensear os educandos no ensino fundamental; 

(c) fazer-lhes a chamada; e (d) zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola 
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(BRASIL, 1988, 2016b). O ECA, no que diz respeito ao tema da Educação, corrobora com o 

previsto na CF/88 e na LDB quando utiliza muito do texto constitucional para reconhecer à 

criança e ao adolescente, em seu capítulo IV, o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer (BRASIL, 2016a). 

Ainda de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu Título I, 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 (BRASIL, 2016b, p. 9). 

 

Neste título, ainda se sinaliza que, mesmo sendo predominantemente a escola o espaço 

da educação, o dever da educação na escola está devidamente vinculado ao trabalho e à 

prática social. No título II, segue sinalizando que a educação tanto é dever da família quanto 

do Estado, tendo por finalidade “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2016b, p. 9). Entre os 

seus 12 princípios básicos, apresenta, da mesma forma, a gestão democrática, a valorização da 

experiência extraescolar e os vínculos anteriormente sinalizados: escola, trabalho e práticas 

sociais (BRASIL, 1988, 2016b). 

Não se pode deixar de considerar que o estabelecimento da gestão escolar democrática 

como um princípio da LDB tem clara vinculação com o espírito constitucional vigente que, 

em substituição ao estado de exceção experienciado nas décadas anteriores à sua 

promulgação, consolidou a República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de 

Direito. Para além disso, reconheceu como fundamento deste modelo de Estado a cidadania 

(art. 1º, caput e II, da CF/88) (BRASIL, 1988). Desta maneira, os espaços públicos, em geral, 

devem fundar-se em uma perspectiva democrática e de estímulo à participação cidadã. A 

escola não poderia ficar alheia a essa conjuntura.  

Comprovando esta realidade, destaca-se o artigo 14, caput, I e II da LDB, ao 

estabelecer que: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996, p. 6). 
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Apesar deste artigo não fazer, de maneira expressa, menção à família, ela está inserida 

dentro da categoria “comunidade local”. Além do mais, considerando a lógica do 

ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessário interpretar os conteúdos legais, inclusive os 

da LDB, em harmonia com o que se estabelece no texto constitucional vigente; afinal, é 

norma jurídica hierarquicamente superior. Neste sentido, se o artigo 227 já mencionado 

destina à família parte do dever de tutela da criança e do adolescente, compreende-se que isso 

se aplica em todos os espaços sociais, o que abrange o ambiente escolar. 

Então, pode-se inferir que a participação dos pais na escola começa a ser 

formalmente sinalizada a partir da própria Constituição Federal de 1988 e se direciona para 

uma concretização formal nas escolas a partir da implementação, na década de 90, da Gestão 

Democrática como política educacional. Se manifesta de maneira ainda mais concreta a partir 

da aprovação da LDB nº 9394/96. 

É como se apresenta no artigo 5º, da LDB, quando retoma a família, ao colocar como 

responsabilidade não só do Estado, mas de cidadãos, Ministério Público, comunidades, entre 

outros, a exigência pelo cumprimento do acesso à escola. Neste aspecto, o poder público deve 

“zelar, juntos aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola”. No artigo 6º, expõe a 

obrigatoriedade dos pais ou responsáveis de matricularem as crianças na educação básica, a 

partir dos 4 anos (BRASIL, 2016b). 

A LDB ainda traz como incumbência da instituição de ensino, no artigo 12, incisos VI 

e VII, a “integração da sociedade com a escola”, articulando-se com famílias e comunidade, 

bem como fornecendo informações sobre frequência e rendimento e execução da proposta 

pedagógica da escola (a pais e responsáveis legais) (BRASIL, 2016b). É importante sinalizar 

como são postas separadamente, “informar pais e responsáveis” e a “articulação” que não se 

restringe à família, incluindo também a comunidade. Este fato sinaliza como a simples troca 

de informações não indica a existência da articulação. É esta articulação que levanta um 

questionamento sobre em que sentido essa relação família-escola seria necessária para a 

garantia do direito de aprender da criança, como estipulado anteriormente a partir da CF/88. 

Nesta perspectiva, as ações da escola e da família, em nível educativo, podem ser 

consideradas conectadas enquanto controle social ou regulação uma da outra em prol do 

alcance do pleno desenvolvimento/formação do educando, conforme previsto no art. 205 da 

CF/88. Dentro do previsto pela LDB, isto fica claro no mesmo artigo 12, inciso VIII, ao 

estabelecer que a escola deve notificar ao Conselho Tutelar, Ministério Público e ao Juiz 

competente, sobre ausência acima de 50% dos alunos (BRASIL, 2016b). 
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 A articulação, novamente, é citada no artigo 13 agora no que tange às incumbências 

dos docentes, sinalizando no inciso VI, a responsabilidade destes de colaborar com as 

atividades de articulação das escolas com as famílias e comunidades. No artigo 14, trata da 

gestão democrática, sinalizando a ação conjunta nos Conselhos Escolares, da comunidade 

local (lendo-se comunidade e família) e escolar (BRASIL, 2016b).  

 No capítulo II, trata da educação básica, que é dividida entre educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. Quanto às finalidades desta educação, sinaliza o aprendizado 

tanto para progressão no trabalho e em estudos posteriores, quanto ao necessário para o 

exercício da cidadania. Esta questão é ainda acentuada no artigo 27, inciso I, ao tratar como 

parte do conteúdo a ser trabalhado na educação básica, “a difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática.” (BRASIL, 2016b). 

 Já no que se refere à produção científica, Romanelli, Nogueira e Zago (2013), ao 

trabalharem as novas perspectivas de análise da relação família-escola, trazem um apanhado 

geral da produção gerada em torno do tema, no âmbito da sociologia da educação, que se 

alinha bem com os propósitos desta pesquisa, principalmente quando se considera a 

perspectiva sociológica da fenomenologia de Schutz. Na sua introdução, assinalam o aumento 

considerável de estudos nesta temática, entre o ano de 2000 e 2011. Os autores selecionaram, 

a partir de pesquisas em meio eletrônico, os artigos publicados sobre a temática, entre os anos 

de 1997 e 2011, sendo mantidos apenas os que tratavam de sociologia da educação. Foi 

possível identificar uma atenção especial, no que se refere à vida econômica e política do 

país; à dimensão institucional dos estabelecimentos de ensino; às políticas e práticas 

educativas; às organizações e composições das famílias. Para os autores, estes aspectos 

alimentaram mutuamente as relações família-escola com repercussões sobre o processo de 

escolarização de crianças e adolescentes.  

Entre os artigos encontrados, alguns se dedicaram a discutir e analisar determinantes 

macroestruturais — novas políticas públicas, relativas aos diferentes graus do Sistema de 

Ensino e ao impacto de transformações sociais mais amplas na vida escolar e familiar. Outros 

articularam estes determinantes e pesquisas microssociológicas tentando explicar como as 

famílias heterogêneas lidam com o processo de escolarização dos filhos (ROMANELLI; 

NOGUEIRA; ZAGO, 2013). 

Uma importante constatação feita nesta produção foi que família aparece precedendo 

escola, indicando, para os autores, a ênfase dada à importância da família no processo de 

escolarização. Neste ponto, eles assinalam a importância do plural, no sentido de se 
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considerar nas construções, a multiplicidade de escolas — acrescentando, aqui, a já 

reconhecida multiplicidade das famílias —, indicando o quanto esta questão foi pouco 

trabalhada. Outra questão apresentada foi sobre de que família se fala, no que tange à devida 

conceituação, e sobre quem fala sobre a família, quem são os interlocutores (ROMANELLI; 

NOGUEIRA; ZAGO, 2013). 

Aqui, assinala-se a ausência dos pais, indicando uma necessidade de se dar a devida 

atenção nos estudos família/escola. É apresentada, ainda, uma ausência de conceituação de 

família, classes ou camadas sociais, que pode ser complementada, segundo eles, por estudos 

sociológicos e antropológicos. Há um indicativo de necessidades de novas pesquisas, mais 

indagativas, teoricamente falando, e de aprimoramentos, em nível metodológico 

(ROMANELLI; NOGUEIRA; ZAGO, 2013). 

Os autores Romanelli, Nogueira e Zago (2013), ao se basearem em Carvalho (2013), 

destacam a importância de se trabalhar a questão de gênero na análise das relações entre 

família e escola. Isso porque muito se comenta sobre os sucessos das mulheres em suas 

trajetórias escolares, devido a condições familiares. No entanto, não existe um campo de 

estudo sobre gênero e desempenho escolar e sobre a atuação das famílias nestas diferenças. 

Relata, ainda, as contradições entre sucesso escolar e subordinação ao conjunto da sociedade e 

o discurso culpabilizador das mães (principalmente as de baixa renda) sobre as dificuldades 

escolares de seus filhos.  

Romanelli, Nogueira e Zago (2013), ainda com base em Carvalho (2013), relatam que 

as professoras do Ensino Fundamental de Escolas Públicas atribuem às famílias o 

comportamento indisciplinado dos meninos e suas atitudes e valores e pouca responsabilidade 

à escola — no que tange às feminilidades e masculinidades e às naturalidades do gênero 

incorporadas por quem escreve os artigos. Isto associado ao pouco conhecimento sobre 

socialização familiar e ao apoio ao processo de escolarização nos diferentes gêneros.  

Outra necessidade apontada é a de pesquisas quantitativas para medir formas de 

organização das famílias, desempenho escolar e modo de socialização de filhos e filhas (com 

destaque às diferenças nas posições de filhos nas fratrias9). Romanelli, Nogueira e Zago 

(2013) se baseiam em Kimi Tomizaki (2013), autora que trata sobre a relação família e escola, 

através de uma perspectiva geracional. A sucessão de gerações não é trabalhada apenas no que 

se refere à questão etária, mas, principalmente, como um fenômeno social, incluindo 

processos históricos de mudança social, devendo considerar: o peso da idade, a posição social 

                                                 
9 Sistema formado pelas interações entre os irmãos, em diferenciação ao parental, por exemplo, formado pela 

relação entre pais e filhos. 
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dos indivíduos ou grupos, as experiências compartilhadas que produzem sentimentos de 

pertencimento a um “destino comum”, a dinâmica entre as gerações e a conjuntura histórica 

na qual se inscrevem as gerações.  

Outros estudos citados pelos autores fazem referência à importância da mediação das 

práticas pedagógicas das famílias — como a “pedagogia” familiar influi na escolarização dos 

filhos — para o alcance e benefício da vida escolar dos filhos. Nesse sentido, compreendendo 

estudos sobre o dever de casa, enquanto elo entre família e escola, e sobre o reforço escolar, 

como terceirização do acompanhamento da escolarização dos filhos pela família.  

Estas experiências acima sinalizadas têm o fim de destacar que, mesmo havendo um 

aumento de trabalhos que se voltam para a relação família e escola, há ainda uma ampla gama 

de aspectos que ainda precisam ser elucidados. No referente à compreensão dos pais sobre 

esta relação, percebe-se uma ausência de estudos, ficando em grande parte em análises mais 

gerais desta relação, mesmo quando se considera as pluralidades destas duas instâncias 

socializadoras. Há uma tendência, também, a focar a perspectiva dos educadores da escola.  

A escolha pelas educadoras, nesta pesquisa, está relacionada ao fato de que a pesquisa 

em fenomenologia social, proposta por Alfred Schutz (2012), delimita a importância de 

participantes que compartilhem determinado ambiente comunicativo, no caso a escola. As 

educadoras10, por outro lado, compartilham a realidade de praticarem a relação família-escola 

dentro de um mesmo espaço. Enquanto interlocutoras sobre estas duas comunidades, se 

apresentam como fontes ricas de significados e sentidos, compartilhados e singulares, numa 

perspectiva que valoriza o conhecimento próprio desenvolvido em suas práticas sociais e 

propicia que as suas intencionalidades se mostrem sem julgamentos e categorizações a priori. 

A pesquisa se mostra como importante fonte de informação acerca desta relação, justamente 

por seu olhar e escutar diferenciado para estes autores tão estudados. 

Foi feita, ainda parcialmente, uma busca a partir dos anais do Encontro de Pesquisa 

Educacional Norte e Nordeste (EPENN) (entre 1999 e 2015), bem como publicações em 

periódicos eletrônicos, no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED) e em livros publicados. Estas informações foram buscadas da seguinte 

maneira: foi feita uma busca utilizando como palavras-chave: família, mães, pais e, também, 

uma busca por temas que, a priori, indicariam uma relação entre família e escola, mesmo 

quando esta relação não se apresentasse como tema central. 

                                                 
10 As educadoras não estão no feminino como um critério de gênero, apenas gramatical, uma vez que todas as 

participantes eram mulheres. 
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No EPENN, por exemplo, entre 1999 e 2005, foi possível encontrar, nos grupos de 

trabalho (GTs) 5, 13 e 14 (Estado e Política Educacional, Educação Fundamental e Sociologia 

da Educação, respectivamente), referências aos pais e à família11 com frequência considerável 

quando o tema era democratização da gestão escolar e/ou Conselho Escolar no GT 5.  

No GT 5, os trabalhos que mencionaram os pais/família foram os que eram intitulados 

como Descentralização e democratização escolar, Gestão democrática/participativa, Conselho 

Escolar, Eleição de Diretor, PDE. Nestes trabalhos, eram feitas referências à previsão da 

participação dos pais/família muitas vezes apresentados/as como a participação da 

comunidade. É importante considerar, também, que os pais passaram a ser incluídos como 

participantes da pesquisa, sendo considerados “membros da comunidade escolar”. No entanto, 

nenhum trabalho se destinava a explorar a relação da escola com a família ou se propunha, ao 

menos, a aprofundar a forma como a participação da família na escola acontecia na prática.  

No mesmo GT 5, em uma pesquisa intitulada “Fracasso escolar: os (des)caminhos da 

política educacional do estado do maranhão na década de 90”, Costa (2001) apontou, em seu 

estudo, que a escola e seus agentes atribuíam à família e aos alunos a culpa pelo fracasso 

escolar, ao mesmo tempo em que denunciava a falta de avaliação da escola que assimilou a 

repetência como uma cultura educacional.  

No GT 13 também não foram encontrados trabalhos com a temática da relação 

família-escola e, neste contexto, foram verificados os trabalhos que possuíam como tema o 

fracasso escolar, indisciplina/violência/paz na escola e formação para a cidadania. Já no GT 

14 apenas foram encontrados 2 trabalhos que foram aqui considerados, porque tratavam da 

representação social de pais e alunos sobre a escolarização e a escola. Cabe salientar que os 

trabalhos não tratavam diretamente da relação, mas, sim, das considerações acerca da 

influência da família no funcionamento escolar e no sucesso escolar dos filhos, bem como 

examinava como a família percebe a escolarização e a escola. 

Deve-se, portanto, falar de como as fronteiras, entre as funções socializadoras das 

instituições “responsáveis” pela educação dos participantes, tornam-se tênues, como no caso 

da família e da escola. Uma questão ainda mais importante, quando se parte da perspectiva 

teórico-metodológica da fenomenologia social de Schutz (2010), é que se considera a 

                                                 
11 Foi utilizada para esta busca as palavras-chave iniciais: “pais”, “pai”, “mãe” e “família”. Como recurso para 

diminuir a quantidade de estudos a serem melhor trabalhados nesta pesquisa, foram escolhidos aqueles que 

tinham como centralidade o tema família e escola. Os GTs 5, 13 e 14 foram escolhidos, respectivamente, porque: 

(5) o marco legal utilizado revelou que a participação da família na escola é prevista por nossa Constituição 

Federal de 88 e regulamentada posteriormente pela LDB/96 e pela Resolução do Ensino Fundamental de 9 anos; 

(13) pelo contexto onde foi investigada a relação família-escola nesta pesquisa e (14) por ser a área onde o tema 

historicamente é estudado na Educação. 
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premissa de que os atores sociais estão em uma situação biograficamente determinada, na 

qual vivem suas experiências intersubjetivamente nos mais variados grupos do qual fazem 

parte.  

 Para estudar esta relação nesta pesquisa foi definido o seguinte problema: Quais são as 

práticas de relação família-escola estabelecidas no segundo ano do ensino fundamental, na 

perspectiva das educadoras? Para responder a esta questão, estabeleceu-se como objetivo 

geral analisar sentidos atribuídos à relação família-escola, no segundo ano do ensino 

fundamental, pelas educadoras; e como objetivos específicos: (a) Caracterizar sentidos 

atribuídos à relação família-escola, pelas educadoras e (b) Comparar diferentes sentidos 

atribuídos à relação família-escola, pelas educadoras, observando aspectos que se aproximam 

e se diferenciam. 

1.2 METODOLOGIA 

 

Este estudo se caracteriza pela adoção da perspectiva qualitativa de investigação que, 

segundo Amado (2013), se relaciona com o paradigma fenomenológico-interpretativo. Aqui 

se compreende que todo fenômeno social é resultado dos atores em interação, sendo seu valor 

associado ao contexto em que este acontece. Assume-se a atitude investigativa de 

reconhecimento de que eu, a pesquisadora, enquanto também construtora deste mundo — por 

ter também experienciado a relação família e escola em minha história de escolarização e de 

vida familiar e pela profissão como docente — tenho que me distanciar do objeto aqui 

estudado.  

A compreensão dos “sentidos” e “intenções” é o objetivo central. Procura-se o que a 

prática da relação família-escola, entendida aqui como uma construção social que nasce do 

encontro da consciência com o mundo e, como tal, é um campo de significação, faz sentido e 

como ela faz sentido para as educadoras, em suas práticas cotidianas. E estas significações são 

passíveis de entendimento a partir da manifestação deste fenômeno na linguagem, 

reconhecendo a natureza contextual desta significação, construída e estabelecida em relação a 

outros significantes. Para Bogdan e Biklen (1994), as diferentes formas de interpretação se 

dão em função destas interações com os outros (direção, coordenação, família e professoras).  

Em específico, nesta pesquisa, a teoria que servirá como orientação e auxílio para a 

compreensão dos dados e acontecimentos, que se apresentam inicialmente como pouco 

sistemáticos e arbitrários, será a fenomenologia social de Alfred Schutz. Minayo (2010) a 

apresenta como uma abordagem, entre tantas, que partem da filosofia compreensiva. Para a 
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autora, a fenomenologia sociológica é considerada “a Sociologia da Vida Cotidiana” 

(MINAYO, 2010, p. 143), a qual considera que todo ato social possui a propriedade do 

significado.  

Alfred Schutz, considerado o representante mais significativo desta abordagem, criou 

uma teoria e um método a partir dos princípios filosóficos de Husserl e da teoria de Weber 

(MINAYO, 2010). Sua fenomenologia apresenta algumas características: (a) a subjetividade 

enquanto fundante do sentido e (b) constitutiva do social sendo inerente à autocompreensão 

objetiva; (c) compreende a descrição fenomenológica como principal ação da sociologia. 

Schutz compreende que a existência social é constituída pelo fato de que “pessoas se situam 

na vida [...] em intersubjetividade com seus semelhantes”, sendo o espaço e o tempo desta 

teoria “a vida presente e a relação face a face” (MINAYO, 2010, p. 144). O autor divide o 

conhecimento em três categorias: I) vivido e experimentado na vida cotidiana; II) 

epistemologia que investiga o vivido; III) método científico.  

 É no nível um, segundo Schutz, que o mundo social se apresenta como “um sistema 

objetivado de designações compartilhadas e de formas expressivas” compondo o mundo da 

cotidianidade (da atitude natural). Este sistema objetivado se constitui enquanto um estoque 

de conhecimento à disposição que funciona como receitas de condutas razoáveis, que 

resultarão no cumprimento do intencionado pelos atores, que se encontra não questionado, 

mesmo sendo passível de questionamento. Esse sistema é “tipificações” que as educadoras 

enquanto atores sociais constroem, expressando suas próprias relevâncias na classificação da 

realidade, a partir das tipificações sociais vivenciadas ao longo de sua biografia, aprendidas 

nas variadas interações com os outros (SCHUTZ, 2012). Abarcam, portanto, o universal e 

estável e o específico e mutável (MINAYO, 2010).  

 Incluindo o presente, o passado e a projeção do futuro, Schutz compreende que toda 

experiência, quando acontece no mundo natural, é um fluxo constante em que cada aqui e 

agora é substituído, em um continuum, por outro aqui e agora. Estas experiências são 

vivenciadas envolvendo o uso do estoque de conhecimento pessoal construído a partir do 

estoque de conhecimento de seu grupo ao longo da vida do ator social, em antecipações dos 

resultados possíveis de sua ação. Por ser apenas possibilidade de acontecer, de chance de ser, 

a experiência no fluxo de consciência é cheia de lacunas, só sendo preenchida, de fato, pela 

experiência em si. Apenas depois de concluída é que esta experiência pode ser objeto do olhar 

reflexivo deste ator social, podendo se constituir enquanto experiência significativa 

(SCHUTZ, 2012). 
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A experiência significativa é o que se apresenta enquanto fenômeno a partir dos 

relatos que serão apresentados pelas educadoras. Neste sentido, precisa-se seguir alguns 

princípios metodológicos básicos: (1) a necessidade do olhar reflexivo para a experiência 

passada; (2) esse fenômeno nasce do encontro da consciência desta pesquisadora com a 

consciência dos participantes da pesquisa se interessando, nesta pesquisa, pela descrição dos 

tipos e formas de intencionalidade que determinam o tipo de interação que acontece entre a 

família e a escola; (3) há a necessidade de uma suspensão das crenças (do senso comum, 

conhecimento da vida cotidiana, e das teorias) para que o fenômeno possa emergir.  

Minayo (2010) indica que essas expressões da realidade são preciosas para o cientista 

social, mesmo quando fragmentadas, vagas ou contendo emoções e ambiguidades. Por haver 

essa possibilidade, o pesquisador teria como propósito revelar os significados; captar os 

modelos de tipificações e explicitar os significados da realidade social. Esses modelos se 

difeririam dos modelos do senso comum por possuírem consistência lógica, pela possibilidade 

de interpretação e pela adequação à realidade social. Neles há a possibilidade de descrição do 

vivido no intuito de trazê-lo para a ordem das significações. 

Algumas considerações são importantes em relação a essa compreensão acerca da 

atitude do cientista social. A primeira é que, nesse formato de pesquisa proposto por Schutz, 

compreende-se que as educadoras vivem no nível da consciência espaço-temporal, sua 

atenção à vida evita que elas se submerjam na intuição da duração pura. A redução 

fenomenológica, o ato de pôr a experiência fora de sua atitude natural, fora do fluxo, neste 

contexto da pesquisa, é artificial e apenas possível a partir da rememoração. É, desta maneira, 

que a consciência modificada é transformada em memória, constituindo-se enquanto 

experiência significativa (SCHUTZ, 2012).  

Os princípios deste modelo seriam a intersubjetividade, a compreensão, a 

racionalidade e a intencionalidade. Eles assinalam que os humanos devem ser compreendidos 

em sua contínua interação (funcionários da escola e família), que as coisas sociais (relação 

família e escola) são apreendidas como significativas e que o mundo social é sempre 

constituído por ações e interações regidas por “usos, costumes e regras” e “que conhecem 

usos, costumes e regras”, por um estoque de conhecimento à disposição (MINAYO, 2010, p. 

145-146).  

O autor traz, ainda, as noções fundamentais de relevância e estrutura de relevância, na 

qual considera a importância de objetos e contextos para determinada pessoa e assinala que 

esta está relacionada à sua bagagem, desejos e projetos de vida, com sua situação 

biograficamente determinada (SCHUTZ, 2012). Outros conceitos apresentados por Minayo 
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(2010), essenciais para um investigador que pretende perceber a compreensão do grupo e da 

comunidade a partir de relatos individuais, são os de reciprocidade de perspectiva, 

comunidade de objetivos e interpretação intersubjetiva. Estes se relacionam com a perspectiva 

de que todos de determinado grupo recebem conhecimentos através dos pais, professores e 

predecessores e recebem uma visão de mundo, maneiras de classificar e tipificar a realidade, 

criando um universo vivencial específico. 

Estes aspectos apontados por Minayo (2010) não respondem, ainda, à questão da 

produção de conhecimento científico a partir de estrutura de significados subjetivos. Assim 

cabe a importante compreensão da intersubjetividade, outro conceito central da 

fenomenologia social. Segundo Amado (2013), é ela quem possibilita a compreensão das 

significações próprias das pessoas sobre determinada experiência, de suas representações. 

Mas o discurso do pesquisador se dá num formato de “segunda ordem” — obedecendo a 

princípios da lógica formal —, “postulados da adequação e da interpretação subjetiva” 

(AMADO, 2013, p. 83). 

A “intersubjetividade é a categoria central da análise fenomenológica, porque ela é um 

dado que fundamenta a existência humana no mundo” (SCHUTZ, 1971 apud MINAYO, 

2010, p. 147). Segundo Schutz, as pessoas nunca podem ocupar a mesma posição. O estar 

aqui de uma implica no estar lá do semelhante, assim a intersubjetividade é experienciada na 

familiaridade, com o compartilhado entre o grupo permitindo a individualidade do outro. 

Contrário a esse compartilhar está o anonimato, a negação da vida social, negando-se a 

individualidade dos atores.  

Pelo que pôde ser percebido nesta teoria, existe a compreensão de que o ator social é 

livre, na medida em que cria seus próprios significados, com base em sua história pessoal 

vivenciada na interação com os demais membros de seu grupo ou comunidade. Assim, ele 

constrói a sua própria realidade. Trabalha, portanto, com um olhar reflexivo à experiência 

vivida por cada sujeito, considerando o que há de semelhante em um mesmo grupo, no 

mesmo grau de importância com o que há de diferente.  

 

1.2.1 Local de estudos e participantes 

 

As participantes da pesquisa foram duas professoras do segundo ano e a coordenadora 

do Ensino Fundamental I (apresentadas mais detalhadamente no quadro 1 a seguir) de uma 

escola pública do município de Vitória da Conquista, Bahia. Foi considerada, para a escolha 
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da escola, uma prática em seu cotidiano de uma ação mais próxima da comunidade e das 

famílias.  

A opção pelas professoras12 do segundo ano foi feita porque há uma maior demanda 

dos pais pela questão de indisciplina nestes anos. Em uma visita à escola para mapear 

participantes, verificando qual ano demandaria uma maior participação das famílias, 

identificou-se que, no primeiro, não há uma grande preocupação com a sistemática do ensino. 

No segundo, em que o ensino já está mais sistematizado, objetivando o aprender a ler e a 

escrever, a questão da disciplina13 e de acompanhamento das tarefas da escola torna mais forte 

a necessidade de uma parceria mais estreita com as famílias. A coordenadora foi uma escolha 

natural, pela sua participação ativa nas mais variadas ações escolares, e, como será discutido 

no próximo capítulo, mostrou-se como verdadeira articuladora das relações entre a equipe 

escolar e a família. 

 

Quadro 1: Participantes da pesquisa de acordo com o tempo de profissão, formação e área de 

atuação profissional 

NOME14 
TEMPO DE 

PROFISSÃO 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

SITUAÇÃO DA 

PESQUISA 

ROBERTA 28 anos Pedagoga Coordenadora 

Foi realizada em duas 

partes, ambas na sala da 

coordenadora, o que 

propiciou uma situação 

adequada para a entrevista: a 

primeira parte aconteceu no 

dia 28/11/2017 e durou 40 

minutos e 32 segundos e foi 

encerrada por demandas da 

ação da coordenadora em 

assuntos da escola. A 

segunda parte aconteceu em 

30/11/2017 e durou 22 

minutos e 8 segundos. 

SAMARA 16 anos Pedagoga  Aconteceu na sala da 

                                                 
12 Não se trata de recorte intencional de gênero, apenas mulheres lecionam no segundo ano da escola aqui 

estudada. 
13 Segundo João Amado (2008), o tema disciplina é uma das principais e graves preocupações da escola. Antes 

mesmo de conceituá-la, acha necessário destacar que não se trata de castigo, submissão e obediência mecânica. 

Para ele, estaria associada a um autodomínio que possibilitaria uma liberdade responsável, essencial para a 

realização tanto coletiva quanto pessoal. A disciplina seria, portanto, o controle pela pessoa de seus 

comportamentos embasados em princípios e valores, a fim de lograr suas realizações. Cabe ao professor 

construir a disciplina para que os alunos se tornem verdadeiros discípulos. Essa construção se daria a partir da 

criação de um ambiente de trabalho e de condições organizacionais, dentro da escola, de modo a gerir a vida 

nesse ambiente. Só assim o ambiente de aprendizagem na sala de aula e na escola se desenvolveria de maneira 

eficaz. 
14 São nomes fictícios criados aleatoriamente a partir da primeira letra do nome das participantes. 
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Professora do 

2º ano 

professora, durante o 

intervalo (único tempo 

disponibilizado para a 

entrevista. O tempo limitado 

afetou o procedimento, que 

ocorreu com um pouco de 

dificuldade (a professora 

indicou ainda que estava 

cansada e com dificuldade 

de se concentrar). Aconteceu 

no dia 13/12/2017, com uma 

interrupção solicitada pela 

educadora: a primeira parte 

teve duração de 12 minutos 

e 10 segundos e a segunda, 

de 4 minutos e 5 segundos. 

NARA 30 anos Pedagoga 
Professora do 

2º ano 

Entrevista realizada no 

espaço da sala de aula no dia 

8/12/2017, com a duração de 

11 minutos e 48 segundos. O 

tempo foi limitado à duração 

do intervalo a tornando 

muito curta pelas respostas 

breves da educadora, 

preocupada com o horário. 

Houve a dificuldade em 

explorar mais o contexto 

significativo com algumas 

perguntas adicionais. 

 

Elas, enquanto participantes, recebem na fenomenologia social uma atenção específica 

no sentido de que seus relatos trarão a realidade subjetiva do objeto que aqui se pretende 

estudar. Realizando para isso uma mediação metodológica entre a realidade empírica e as 

subjetividades. Isso está relacionado ao entendimento de que a compreensão da realidade é 

empírica (MINAYO, 2010), implicando três conceitos essenciais: o de situação (lugar 

ocupado por alguém, papel que desempenha e suas posições ético-religiosas, intelectuais e 

políticas); o de experiência biográfica (toda pessoa está situada biograficamente no mundo da 

vida e nesse contexto pensa, sente e age) e; o de estoque de conhecimento (sedimentação das 

experiências e situações vivenciadas que servem de base para suas interpretações do mundo, 

pautando suas ações). 

Nesta pesquisa, isto se relaciona com o fato de que, quando for se produzir os relatos 

fornecidos pelas professoras do 2º ano e da coordenadora da escola, se considerará que elas 

experienciam situações que são biograficamente determinadas. Elas nascem em uma mesma 
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nação, que utiliza o mesmo sistema de signos, também, partilhado pela pesquisadora, a língua 

portuguesa, e possuem como repertório receitas de condutas razoáveis aprendidas durante sua 

vida nas suas várias interações com seus conterrâneos. Para além disso, são pertencentes de 

um mesmo grupo de trabalho no qual compartilham a experiência de praticarem da relação 

família e escola, atribuindo a essas experiências tipificações a partir de suas próprias 

relevâncias. Dessa forma, elas constroem uma conduta pedagógica na mediação desta relação.  

Ademais, por serem professoras e coordenadoras de uma mesma escola, têm uma 

história de construção de suas práticas e de seus conhecimentos acerca delas entre si. Por essa 

questão, o local, enquanto uma situação específica, determina a necessidade de se trabalhar 

com os aspectos compartilhados e singulares dos sentidos atribuídos, com o que se assemelha 

e o que se diferencia nos relatos fornecidos pelas participantes. 

Para Schutz, a distinção entre experiência e conhecimento está na compreensão de que 

uma experiência pode ser compartilhada, quando no momento da interação, mas cada pessoa a 

constrói de maneira diferente, de acordo com sua bagagem biográfica e reflexiva (MINAYO, 

2010). Considera-se as educadoras, neste sentido, como humanos que, em suas práticas, 

utilizam um estoque de conhecimentos à disposição que tanto é da ordem do partilhado 

quanto da ordem do singular, demarcado pelos seus próprios esquemas de relevâncias. Serão 

estudados os discursos das professoras e da coordenadora, a partir do entendimento de que 

suas ações possuem intencionalidades que, de certa maneira, determinam a sua experiência no 

mundo e a atribuição de sentidos destas mesmas experiências. 

Elas “trabalham”, ou seja, realizam performances, agem no mundo externo a partir de 

um projeto que é caracterizado pela intenção de ser realizado “mediante movimentos 

corporais”. O trabalho é a forma de espontaneidade “mais importante para a constituição do 

mundo da vida cotidiana”, porque é nele e com ele que o eu “totalmente alerta” integra 

passado, presente e futuro num determinado aqui e agora. É a partir do trabalho que se realiza 

como totalidade e se comunica com as outras pessoas (SCHUTZ, 2012, p. 140).  

Para nosso autor, toda ação é motivada, mas cabe, aqui, uma diferenciação do conceito 

de motivação, essencial à análise das falas das professoras. Para ele, existem as motivações 

“com-a-finalidade-de” e as “porque”. As primeiras são referentes ao futuro, pois se 

relacionam com a vontade, com o que faz a pessoa se decidir pela ação. Já a segunda, o 

motivo “porque” referem-se mais às experiências passadas que determinam uma pessoa a agir 

de certo modo, dizendo mais respeito ao próprio projeto da ação. O trabalho das educadoras 

implica a ideia de que realizar uma prática de relação com a família (e não quaisquer outras) é 
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determinada em um sentido “causal” pela sua situação pessoal, pela “sua história de vida, 

sedimentada em suas circunstâncias pessoais” (SCHUTZ, 2012, p. 140). 

Esses motivos podem ter significados subjetivos e objetivos. O da experiência em 

curso diz respeito à sua finalidade, à sua intenção de pôr em prática seu projeto, apenas esse 

motivo é mentalizado quando na ação. Apenas quando a ação se torna ato, quando ela é 

finalizada é que se torna possível conhecer o motivo “porque”. É neste momento de ação 

acabada que a pessoa pode se tornar observadora de si mesma, como sinalizado anteriormente 

(SCHUTZ, 2012).  

 

1.2.2 Instrumentos e procedimentos 

 

 Foi anteriormente mencionado que a experiência significativa é aquela experiência 

para a qual se voltou o olhar reflexivo, uma vez que não pensamos enquanto fazemos, 

necessitando de uma mudança de uma atitude ingênua para pensar sobre o tema (SCHUTZ, 

2012). Considera-se, para tanto, que as perguntas, fornecidas pela investigadora, constituíram-

se como um incentivador a essa mudança de atitude ingênua, uma vez que estimulam o sujeito 

a se tornar um “observador” de sua experiência passada, adotando o ato específico de 

reflexão. Assim, foi utilizada, como instrumento de coleta de dados, a entrevista em 

profundidade15, orientada segundo o roteiro abaixo.  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 116 (Entrevista gravada) 

 

Entrevistador ________________________________________________________  

Entrevistado ________________________________________________________  

Data ____/____/____ (___________) Local _______________________________  

Recursos ___________________ 

 

 

                                                 
15 Como a perspectiva teórico metodológica de Schutz demanda uma entrevista em profundidade o tempo 

disponibilizado para as entrevistas poderia ter se tornado uma limitação, no entanto, os dados produzidos e 

analisados demonstraram que o tempo não foi um fator limitador da produção de sentidos.  
16 Roteiro de entrevista reelaborado, em termos de formatação, a partir de modelo sugerido por Amado durante 

Estágio de Doutoramento na Universidade de Coimbra, Portugal, com o objetivo de oferecer maior organicidade 

ao instrumento de produção de coleta de dados, a entrevista semiestruturada, conservando o conteúdo inicial das 

entrevistas. Por isso, podemos denominá-lo de roteiro inicial. (AMADO, 2009; CRUSOÉ, 2010). Optamos por 

apresentá-lo no corpo do texto por entender que a entrevista é parte integrante e fundamental no processo de 

produção dos dados e não somente um instrumento de coleta de dados. A entrevista concentra os dados 

qualitativos a partir da palavra recolhida e gravada. (SILVA, 2009, informação coletada no Seminário Doutoral 

II, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, pelo Programa de Pós-graduação em 

Educação, realizado em 9 de junho de 2009).  
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BLOCOS  Objetivo do bloco  Questões 

orientadoras  

Perguntas de recurso  

BLOCO 1  

 

Legitimação da 

entrevista  

Procurar a escola, conversar com as 

educadoras para saber da 

possibilidade de colaborar no 

desenvolvimento da pesquisa; 

informar sobre o uso do 

gravador/filmadora; explicitar o 

problema de pesquisa, o objetivo e 

as contribuições do estudo; colocar 

as entrevistadas na condição de 

colaboradoras; garantir 

confidencialidade dos dados; 

explicar o procedimento. 

  

BLOCO 2 

 

CONCEITOS 

 

Conceituação: 

educação, escola, 

professor, diretor, 

coordenador e 

família 

Obter dados sobre como as 

educadoras conceituam: educação, 

escola, professor, diretor, 

coordenador e família com o 

objetivo de identificar elementos que 

caracterizam o tipo de relação 

Família-escola que as professoras 

estabelecem. 

Como você conceitua 

educação, escola, 

professor, diretor, 

coordenador e família? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 3 

 

RELAÇÕES 

 

Relações entre 

família- escola:  

 

Família-direção; 

Família-

coordenação 

Família-professora 

Família-Família 

Obter dados sobre como as 

educadoras veem as relações entre: 

Família-direção; 

Família-coordenação 

Família-professora 

Família-Família com o objetivo de 

conhecer o tipo de relação que as 

famílias praticam umas com as 

outras 

Como você vê as 

seguintes relações: 

Família-direção; 

Família-coordenação; 

Família-professora; 

Família-Família? 

▪ Uma boa relação com 

a família interfere na 

sua prática na escola?  

Citar exemplos 
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BLOCO 4 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Estratégias para: 

orientar a ação na 

escola  

Obter dados sobre as ações que 

orientam ou deveriam orientar o 

comportamento da família com 

relação à escola com o objetivo de 

conhecer a relação que a família 

estabelece com a instituição.  

Fale sobre as 

estratégias utilizadas 

por você para orientar 

seu comportamento na 

escola no referente à 

relação da família com 

a escola. 

Fale como você 

desenvolveu essas 

suas estratégias, como 

as aprendeu. 

▪ Você tem momentos 

de reunião, de diálogo 

com a família?  

▪ Participa de atividades 

que a escola promove 

para interação com a 

família? 

Citar exemplos  

 

Além disso, ter-se-á o cuidado de considerar que, quando se fala sobre a 

intersubjetividade e sua característica de “nós”, fala-se de um mundo (comum a todos nós) da 

vida, onde compartilhamos com parceiros17, sendo experienciado e interpretado por outros. 

Nesse ambiente comunicativo compartilhado, uma coisa que é dada para mim agora é dada 

para o outro depois, em um “fluxo de tempo intersubjetivo” (SCHUTZ, 2012, p. 182).  

Quando uma pessoa vive na atitude ingênua da vida, vive em “atos dirigidos para seus 

objetos”, que incluem tanto comportamento quanto pensamentos de outras pessoas. O 

processo de escuta do outro envolve uma ação simultânea ao acontecimento do discurso do 

outro. Nesta situação, uma palavra sucede a outra, o mesmo acontece com as sentenças e 

pensamentos, o fluxo de pensamento subjetivo do meu parceiro é experienciado 

simultaneamente ao meu próprio fluxo de consciência18. E depende dela, da situação, o 

conhecimento que tenho dele (SCHUTZ, 2012).  

Essa intersubjetividade torna possível que possamos conhecer mais o outro do que a 

nós mesmos, na relação face a face. Isto porque vivemos os seus pensamentos e atos no 

presente, que se constitui enquanto “a esfera pura do ‘nós’” (SCHUTZ, 2012, p. 183-184), 

quando apenas podemos nos experienciarmos no passado. Esse é o mundo social de que fala 

Schutz (2012): esse alter ego, que é experienciado em uma presença vívida. No entanto, 

                                                 
17 Esse parceiro é utilizado por Schutz para se referir à interação que se dá face a face, dentro da 

intersubjetividade. Enquanto experienciamos o mundo, o fazemos com outros, em uma relação de troca entre 

parceiros na experiência (SCHUTZ, 2012, p. 179). 
18 Essa experiência da simultaneidade vivida dos fluxos de consciência em interação é o que Schutz denomina de 

“alter ego”. Esse fluxo que não é do sujeito apresenta estrutura similar a seu próprio fluxo de consciência. Isso 

significa que “as experiências específicas de retenção, reflexão, protensão, e antecipação conectadas” são 

análogas, que “o outro é como eu”, com a mesma capacidade de agir, pensar, memorizar e dar atenção. Como eu, 

“pode viver em seus atos e em seus pensamentos, voltado para seus objetos ou para sua própria ação e seu 

próprio pensamento” que experiencia seu self no passado, mas o meu no presente. Esse outro, para mim, está 

limitado ao momento da interação (SCHUTZ, 2012, p. 183). 
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Schutz não leva em consideração o falseamento, o deslizar que pode acontecer na relação face 

a face.  

Nesse contexto, continua Schutz, compreender o outro pressupõe “atos intencionais 

dirigidos a outro self”, experiências que eu tenho dele, bem como as suas próprias 

experiências. É isso que está em questão quando acontece a entrevista, com a utilização de um 

roteiro pré-definido e o que acontece quando eu, pesquisadora, me proponho a transcrever 

pessoalmente a entrevista que foi gravada e analisá-la. Compreender o “significado 

pretendido” se configura como um arranjo das experiências em “contextos significativos” 

(SCHUTZ, 2012, p. 184).  

Esse ato, além de envolver a ambiguidade acima mencionada entre meus atos 

intencionais e as experiências subjetivas do outro, envolve a ambiguidade em torno da 

compreensão do signo, pelo que ele significa em si mesmo, pelo que a outra pessoa quer dizer 

quando o utiliza e o que, de fato, significa o seu uso naquele contexto específico. 

Compreensão, assim, pode ser entendida ao mesmo tempo como significado, no que se refere 

aos atos intencionais interpretativos das experiências subjetivas do sujeito que participa da 

pesquisa, e como a autoexplicação que posso dar sobre o outro (SCHUTZ, 2012).  

No entanto, ao conduzir um estudo nos moldes propostos pela fenomenologia social, 

pode se partir do entendimento de que se faz imprescindível transcender essa esfera inferior 

do compreender os participantes, a autoexplicação. Devo ver essas experiências como do 

outro e não minhas. Por pertencer a outra consciência, devo fazer perguntas que possibilitem 

emergir na fala do sujeito suas próprias experiências vividas e seus contextos significativos, 

ou seja, por que ele agiu, qual foi o seu contexto motivacional.  

A consequência disso é que alcançar esses significados implica mais do que apenas 

perceber e interpretar os movimentos corporais de uma pessoa19. Demandaria a atitude de 

reconhecer que quem age é uma pessoa viva, verificando suas transformações ao longo da 

experiência. Outra atitude é ainda mais necessária: ter como centro da atenção que volto ao 

objeto nas ações do sujeito, a experiência própria dessa pessoa enquanto protagonista da sua 

ação (SCHUTZ, 2012).  

 Ainda referente à entrevista, se mostra extremamente importante o cuidado de não ser 

estabelecido tempo muito limitado ao relato dos participantes, uma vez que são suas 

narrativas que fornecerão os significados essenciais ao entendimento das relações família e 

                                                 
19 Ela não poderia ser recurso único de obtenção de dados, nem poderia ser feita sem o devido planejamento. Seu 

uso poderia se dar num formato de busca ativa de situações em que as intencionalidades poderiam ser 

investigadas posteriormente, possibilitando a revelação de importantes informações sobre os contextos 

significativos da experiência das participantes em questão. 
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escola. Deve-se ter o cuidado de se abarcar com as perguntas os motivos “com-finalidade-de” 

e os contextos significativos em que o seu agir se enquadra (SCHUTZ, 2012). 

No formato de uma entrevista em profundidade, objetiva-se mais do que as indicações 

da experiência vivida, busca-se o que está por trás delas. É assim que se constrói uma 

“genuína compreensão da outra pessoa”: compreender os signos de quem fala para além de 

meu próprio significado, do significado da palavra, mas considerar o significado da palavra 

como uma indicação “das experiências subjetivas de quem fala – ou seja, considerar o 

significado como aquilo que o sujeito quer dizer” (SCHUTZ, 2012, p. 189-190). 

Na entrevista, foi considerado o que as educadoras pretendiam com suas afirmações, 

quando as fizeram, focando as experiências conscientes. Os contextos significativos de suas 

tipificações puderam emergir, bem como seus motivos para o uso dessas palavras. Apenas 

através de suas falas, de seus significados objetivos, enquanto observadoras de suas próprias 

experiências, pode-se almejar a compreensão genuína. Este é, também, o motivo porque a 

entrevista foi gravada e posteriormente transcrita, para, novamente, ter os participantes como 

centro da atenção. Isso impediria que houvesse a utilização a priori das relevâncias e 

tipificações da própria pesquisadora encobrindo a revelação dos sentidos das pesquisadas em 

uma autoexplicação inferior de seus significados (SCHUTZ, 2012). 

Ainda foi considerada, nesse processo de busca de informações que são as entrevistas, 

a distinção essencial entre experiência e conhecimento, estando-se atenta às diferenças de 

detalhes e de aprofundamento sobre os fatos nas narrativas, diferenças nas experiências de 

uma mesma realidade. Para auxiliar na compreensão da situação biográfica das participantes, 

foi utilizado, em acréscimo, um questionário socioeconômico a fim de conhecer alguns 

aspectos de suas vidas que pudessem determinar sua prática na relação família e escola. 

1.2.3 Análise dos dados 

 

A análise dos resultados desta pesquisa foi realizada a partir do modelo proposto por 

Amado, Costa e Crusoé (2013), na perspectiva da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. 

Cabe, neste momento inicial, apresentar as intencionalidades que regeram o procedimento de 

análise das informações coletadas. Optei por um procedimento de categorização a posteriori, 

em um procedimento aberto, no qual se cria categorias indutivamente a partir da análise dos 

relatos. Isso porque, ao relevar, simultaneamente, tanto o referencial teórico quanto o material 

concreto das entrevistas, estabelece-se, centralmente, a tentativa da compreensão genuína, 
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inserindo a possibilidade de se reformular ou mesmo alargar a problemática para além do 

intencionalizado por mim, pesquisadora, inicialmente (AMADO; COSTA; CRUSOÉ, 2013). 

O primeiro passo para o processo da análise foi a transcrição de uma entrevista, na 

qual se teve o cuidado ético em manter apenas a primeira letra, alterando o nome da 

entrevistada. Em seguida, foi feito um recorte vertical da entrevista no qual se utilizou, como 

unidades de contexto, os blocos estruturados no roteiro de entrevista, mais especificamente, as 

perguntas orientadoras, ficando a análise organizada da seguinte forma: conceitos, relações e 

estratégias. Já na formulação das unidades de registro, foi utilizado o modelo por tema.  

Posteriormente, após o recorte e diferenciação vertical de todas as entrevistas, foi feito 

o reagrupamento e comparação horizontal dos recortes, com a aproximação e confrontação 

dos recortes de sentidos semelhantes e diferentes em todas as entrevistas. Um quadro de 

análise horizontal (Apêndice 02) foi construído a fim de facilitar a visualização das 

informações, os indicadores, subcategorias e categorias a partir do qual se tornou possível a 

análise comparativa dos sentidos revelados pelas participantes.  

1.2.4 Aspectos éticos 

  

Esta pesquisa é integrante da pesquisa maior “A organização da prática pedagógica 

dos professores dos três anos iniciais do ensino fundamental de nove anos: articulação e 

continuidade da trajetória escolar” que tem a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa no 

formato do parecer consubstanciado do CEP nº 110.225, cumprindo, portanto, o previsto pela 

Resolução do CNS 466/12. As participantes assinaram um termo de adesão, a partir do qual 

sinalizaram a participação voluntária do estudo e tiveram seus nomes alterados como 

garantira da confidencialidade. 
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2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA CONDUTA DAS EDUCADORAS 

 

Como visto anteriormente, o trabalho destas educadoras na vida cotidiana é ação 

intencional, marcada por antecipações, que são oriundas de seus estoques de conhecimento, 

das tipificações20 construídas na sua história relacional. É a partir das trocas com outras 

pessoas em ambiente comunicativo compartilhado, que são tanto de ordem coletiva quanto 

particular, que se atribui sentidos a suas experiências no mundo.  

Berger e Luckmann (2001), propondo uma sociologia do conhecimento, afirmam que 

o processo de socialização se inicia a partir da interiorização. Sendo ela “[...] a apreensão ou 

interpretação imediata de um acontecimento objetivo como dotado de sentido, isto é, uma 

manifestação de processos subjetivos de outrem que desta maneira torna-se subjetivamente 

significativo para mim” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 174). Os autores fazem 

referência a Weber e a Schutz, ao relacionarem essa interiorização com uma compreensão do 

outro, por se constituir como base primária desta compreensão, e, secundariamente, “[...] da 

apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido” (BERGER; LUCKMANN, 

2001, p. 174). 

Essa apreensão ocorre, utilizando o conceito de Schutz (2012), “intersubjetivamente”, 

por um indivíduo que vive em um mundo em que outros já vivem e do ser do qual participa 

(BERGER; LUCKMANN, 2001). O interacionismo simbólico, segundo Coulon (1993), 

também traz a importância de se considerar as interpretações e definições que fazem as 

pessoas, uma vez que é em função delas que reagem aos outros na interação. Além disso, para 

Mead (1934), o próprio self seria produto desta interação, da comunicação com os outros, a 

partir do qual se organiza o pensamento, descobre-se quem é, a que categorias sociais 

pertence e os papéis a que se destina (AMADO; CRUSOÉ; VAZ-REBELO, 2013). 

A ação humana, utilizando a perspectiva de Blumer (1982), é resultado de um 

processo de interação consigo mesmo. Portanto, são mais do que meras respostas automáticas, 

incluindo, entre um estímulo e uma ação, a interpretação. Como “ações conjuntas”, as 

interações são marcadas por redefinições e interpretações constantes da situação na qual os 

                                                 

20 É importante salientar que as tipificações aqui mencionadas são diferentes das tipificações e tipos ideais da 

sociologia compreensiva de Weber. Para Schutz, as tipificações são ordinárias, do senso comum, construídas 

intersubjetivamente nas experiências de trocas que ocorrem nas práticas cotidianas entre as pessoas. Como foi 

trazido por Berger e Luckmann, o conhecimento está associado às interpretações realizadas nas trocas das 

práticas relacionais do dia a dia (2001), sendo as tipificações, aqui tratadas, referentes a tipos aproximativos, 

sentidos atribuídos à experiência vivida objetivamente e não ideais. 



 

 

42 

 

atores conjugam seus atos. Assim, as ações são planejadas conjuntamente, com uma 

ordenação, por parte dos participantes, de seus atos em conformidade com os dos outros e 

interpretações são feitas destes atos alheios, ao mesmo tempo em que atribuem a estes outros 

modos esperados de atuação (AMADO; CRUSOÉ; VAZ-REBELO, 2013). 

A influência mútua entre estes atores em interação é mediada pelo pensamento — 

interpretações elaboradas a partir das informações colhidas na situação criada —, logo 

relacionada com uma história pessoal, com o papel que desempenha dentro do grupo, com a 

comunicação utilizada e demais fatores. Os autores citam ainda a perspectiva de Goffman 

(1993, p. 26), de que essa interação é um processo em que, no face a face, as ações das 

pessoas se dão em função de influências recíprocas (AMADO; CRUSOÉ; VAZ-REBELO, 

2013). 

Para Goffman (2002), na vida cotidiana, a ação das pessoas não é dirigida por 

conhecimentos estatísticos ou científicos, mas é baseada em inferências. Elas se dariam a 

partir de informações que tenham ou que busquem ter das pessoas com quem se depararão em 

suas experiências presenciais. São elas que possibilitam a antecipação por parte do indivíduo 

sobre o que esperar dos outros e o que estes esperarão dele, demarcando a situação da relação 

social. Não necessariamente este momento de presença dará a ele, no entanto, informações 

conclusivas, tendo apenas, para compreensão do outro, o revelado indiretamente pelas suas 

falas ou pelo comportamento expressivo.  

Por isso, para a compreensão adequada dos sentidos revelados pelas falas das 

participantes sobre as práticas de relação família-escola, faz-se necessária a compreensão 

anterior de que sentidos atribuem à escola e à família e, dentro destes espaços relacionais, 

como assim os denomina Amado (2008), quais definições fazem de educação e dos atores 

aqui considerados: diretor(a), coordenador(a), professor(a) e pais. 

O primeiro princípio norteador a ser considerado será o do conceito de educação, uma 

vez que, a partir das falas das educadoras, ela estaria associada tanto à escola quanto à família, 

norteando, inclusive, os próprios sentidos atribuídos em relação aos outros conceitos aqui 

apresentados. Três categorias puderam ser construídas a partir de seus relatos, sendo elas: a 

educação “em relação à sua formalidade”, “em relação ao seu papel formativo para a vida 

social” e “em relação ao seu papel de transmitir conhecimento”.  

A primeira categoria aqui apresentada se refere às diferenças na formalidade do 

processo de educar, a depender do espaço onde ela ocorre, neste caso família e escola. A 

educação que acontece na escola é a formal, sendo realizada de maneira sistematizada pelas 

professoras — como veremos nas inferências feitas sobre o conceito de professor. Já a que 
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aconteceria na família seria informal, uma vez que a família educa sem grande sistematização. 

É o que podemos perceber na fala de uma das educadoras:  

 

Tem o enfoque, que pode ser formal, informal... né?! Lá na escola... ô, em 

casa... o aluno já recebe a educação... essas informações com a família. Aqui 

na escola, é transmitida... né?! ... de uma forma mais assim... formal... essa 

educação... com o professor (ENTREVISTADA NARA, 2017). 

 

Outra concepção atribuída à educação é o seu papel de transmissão de conhecimento. 

Esta perspectiva ainda não é aprofundada, e a isso pode-se inferir estar associada ao fato de 

que ela é compreendida em sua concepção ampliada, tanto na referência aos espaços onde 

ocorre quanto às diferentes formalidades a que a ela se atribui. Ela, também, estaria associada 

a um papel mais ampliado, no que tange a que conhecimento é este que se ensina e como ele é 

ensinado, mais claramente perceptível nos conceitos que serão apresentados a seguir: 

 

Educação é transmitir conhecimento. [...] É transmitir realmente 

conhecimento, né?! (ENTREVISTADA NARA, 2017). 

 

Educação para mim é [...] ela vem para contribuir, somar e ampliar o 

conhecimento do aluno, né, é [...] em todos os âmbitos (ENTREVISTADA 

ROBERTA, 2017). 

 

No que se refere à educação, em relação ao seu papel formativo para a vida social, ela 

é apresentada como uma forma de transformação do mundo, a partir da própria transformação 

do aluno. Neste sentido, ela é a base formativa do ser humano. A partir dela que o indivíduo 

aprenderia a viver em sociedade, ser incluído e se sentir parte dela. A educação é, aqui, 

apresentada como a direção que propiciaria o avanço e o equilíbrio social. Como vemos nas 

falas abaixo: 

 

[...] uma forma de transformar o mundo, né? Porque é a... é a... é através dela 

que a gente pode é... como eu posso dizer... que a gente pode... é... fazer com 

que nossos alunos fiquem com uma nova postura, né, sobre o mundo 

(ENTREVISTADA SAMARA, 2017). 

 

A educação é a base de todo ser humano, todo indivíduo, é a partir da 

educação que a gente sabe como lidar dentro da sociedade [...] Para que o ser 

humano possa, é ... Se sentir incluída, se sentir parte da sociedade [...] Toda 

sociedade precisa ter a direção da educação, quer dizer, uma sociedade 

equilibrada, uma sociedade que avança (ENTREVISTADA ROBERTA, 

2017). 
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A educação, como acima foi apresentada, já incluía alguns indícios sobre o que seria a 

Escola para estas educadoras. As categorias aqui construídas se referem a ela em seu papel 

educador e socializador — como vimos acima, a educação é apresentada também como 

socialização. Logo, a escola é: (1) um lugar que proporciona aprendizagem; (2) um lugar onde 

acontece a socialização de conhecimentos; e, para conseguir atingir seus objetivos, é, também, 

(3) compreendida em sua complementaridade com a família. 

 É um lugar proporcionador de aprendizagem, tanto de (a) conhecimentos e conteúdos 

de forma sistematizada quanto de (b) valores para a vida em sociedade, como pôde-se 

observar nas falas abaixo: 

 

Escola é um lugar de proporcionar aos alunos o aprendizado 

(ENTREVISTADA SAMARA, 2017). 

 

Eu costumo dizer que ela é a responsável pelo conhecimento. Conhecimento 

sistematizado. Conhecimento onde nós iremos enquanto indivíduos dentro 

dessa sociedade necessitar... Dessa... Dessa condição (ENTREVISTADA 

ROBERTA, 2017). 

 

 Esta formação de valores não é revelada, no entanto, como um papel básico da escola, 

mas como uma ação que ela acaba por assumir, na preparação da criança e do adolescente 

para sua vida pessoal e profissional. Sua responsabilidade abarca, nesta perspectiva, a 

formação de cidadãos para a sociedade, o que estaria em alinhamento com o previsto nas 

legislações já mencionadas, ao assinalar responsabilidades compartilhadas entre sociedade, 

escola e família para o pleno desenvolvimento do ser humano, formação de cidadãos e 

preparação para o mundo do trabalho.  

 Portanto, um processo de democratização das instituições sociais, que foi mencionado 

por Silva (2001) como um movimento internacional de diversas nações ocidentais 

industrializadas na construção de legislações que resultaram em um aumento da 

interdependência das variadas instituições sociais. Para ele, esse processo estaria associado a 

uma crise de legitimação política, que implicou na ação do Estado de distribuir 

responsabilidades. Deve-se considerar, no entanto, que entre a construção de leis e as práticas 

sociais, essa democratização pode, de fato, ser construída ou ficar apenas como retórica — 

essa questão será desenvolvida no capítulo que se segue. 

 O papel de ensinar valores estaria associado ao papel complementar de suprir as 

dificuldades formativas encontradas pelas famílias. A assunção destes papéis ampliados — de 
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proteção de seus alunos pela garantia de direitos — não seria algo inerente à escola, mas uma 

necessidade com fins de cumprimento a seu objetivo primeiro, que é fazer a criança aprender. 

 

A escola vai concomitar, né? A escola, ela vem pra... Fazer com que essa 

educação... Onde a família não tenha condições de dar esse suporte ... A 

escola, ela vem suprir essa necessidade [...] A gente dá conta de valores... 

Muitas vezes a gente é psicóloga, é mãe, é professora, é... é... é de tudo um 

pouco. Porque vocês tá ali com aquela criança quatro horas, uma manhã, 

uma tarde toda, os problemas que surgem ali você tem que resolver, tem que 

dar conta, porque isso depende muito do aprendizado dessa criança 

(ENTREVISTADA ROBERTA, 2017). 

 

 Como estamos tratando desta perspectiva da experiência na intersubjetividade, 

conceitos tão importantes quanto o da escola e o de educação são os que se convertem em 

papéis atribuídos aos educadores que atuam na escola. Isso porque acabam por localizar as 

práticas dentro dos papéis atribuídos a cada um deles na formação da equipe. Amado, Crusoé 

e Vaz-Rebelo (2013) afirmam essa importância ao colocarem que a interação social é marcada 

por instituições, rituais e códigos de comunicação, na qual a primeira ação seria a de definir a 

situação (distribuir papeis e representar a ação).  

Definição que seria determinada tanto pela estrutura social quanto pelas interações 

anteriores, podendo, no entanto, ser produto, enquanto “consenso temporário”, da negociação 

dentro dos próprios encontros. Desta forma, mesmo a escola e a família tendo funções 

estabelecidas na legislação e no conhecimento científico que as pedagogas aprendem em suas 

formações, há, no cotidiano do trabalho escolar, as distribuições de papéis e as condutas que 

são também direcionadas pelas negociações. Estas se dão no momento da interação entre os 

diversos atores sociais (professoras, coordenadora, diretor e família, por exemplo) (AMADO; 

CRUSOÉ; VAZ-REBELO, 2013). 

 Dentro da escola estudada, o cargo do diretor foi apresentado como um papel de 

liderança, no qual se tem como responsabilidade principal a gestão administrativa da escola. 

Pôde-se inferir, no entanto, que esta foi a forma como o papel se concretizou na prática das 

relações dentro da equipe escolar. Isso porque à direção também foi atribuída um papel triplo 

que seria mais amplo nas expectativas da atuação, mas que no cotidiano da escola fica restrito 

à gestão administrativa e financeira. A coordenação seria a responsável, a partir deste 

consenso temporário, pelos aspectos pedagógicos, em geral, dentro da escola. É o que 

observamos nas falas a seguir: 
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O papel do diretor, ele está bastante... Como é que eu diria... Acumulado. 

[...] o diretor tinha que ter esse tripé. Ele é responsável pela parte 

administrativa da escola, parte financeira da escola, de toda essa organização 

que essa escola necessita. E mais a questão dele dar conta um pouco e dar 

suporte pra o pedagógico. Esse... é a função do diretor (ENTREVISTADA 

ROBERTA, 2017). 

 

 “É... Que que é diretor?”. E toda escola tem que ter um líder, né?! Então, ele 

é o líder, né?! (ENTREVISTADA NARA, 2017).  

 

O diretor na escola é a pessoa responsável pelo setor administrativo, né? 

Aquela pessoa que vai organizar todos os setores. Secretaria, é..., cantina... 

(ENTREVISTADA SAMARA, 2017). 

 

A coordenação é, assim, apresentada em seu papel de “gestão pedagógica” e, para esta 

gestão, atua tanto junto à equipe formada pelos educadores na escola quanto junto às famílias, 

atendendo e acolhendo-as, tentando construir as melhores condições para o aluno aprender. 

Estas condutas da coordenadora são demarcadas por esses fins pedagógicos, mas as demandas 

apresentadas pelos alunos são referidas como aquelas que levam a coordenação a assumir 

outras funções e fazer intervenções que não se relacionam diretamente com o seu papel. 

Na gestão pedagógica, suas ações são mais voltadas para a coordenação dos 

professores, fazendo o Projeto Político-Pedagógico (PPP), direcionando as ações da escola, 

auxiliando o professor. 

 

O coordenador, ele tem a função de coordenar os... os professores, né?. De 

fazer o... o... o planejamento com a gente. De fazer o PPP, né? De tá... de tá 

direcionando as ações que vão ocorrer na nossa escola, né? É um suporte, 

porque tudo que a gente precisa, a gente recorre à coordenação 

(ENTREVISTADA SAMARA, 2017). 

 

As atribuições do coordenador ele é literalmente pedagógica [...] dar suporte 

ao professor, a questão de dar conta das avaliações diagnósticas... de alunos 

que têm dificuldades, de alunos com NEE [...] Então assim, o coordenador, 

ele tem várias atribuições, mas eu ainda tento... concentrar mais no 

pedagógico (ENTREVISTADA ROBERTA, 2017). 

 

O coordenador [...] estar ali coordenando... auxiliando o professor. [...] essa 

questão pedagógica... todo... toda, né?! O coordenador está para estar 

orientando, estar buscando... (ENTREVISTADA NARA, 2017). 

 

 No que se refere às famílias, a coordenadora exerce ações variadas como, por 

exemplo, atender os pais quando estes procuram a escola com alguma demanda específica. 
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Atua, nestes casos, aconselhando-os e orientando-os no tipo de conduta que devem ter com 

seus filhos em casa. Esta ação direciona a família, na forma da interação que deve ter com os 

alunos, para que eles consigam aprender da melhor forma possível, o que, muitas vezes, 

demanda um tipo de intervenção que não é considerada como um fazer próprio da 

coordenadora, mas é feita por ser necessária para sua meta principal, dita acima: 

 

[...] e... de pais que procuram e você precisa atender, você precisa ter... 

energia, você precisa ter... saber acolhê-los [...] quando me buscam ajuda, ou 

eu preciso pontuar por conta daquela criança que precisa de ajuda, né? De 

orientação [...] Você tem que... muitas vezes aconselhar, direcionar [...] 

Agora, eu sei que se aqui tivesse um psicólogo seria melhor... A gente ia, 

falar ah... tá com, aí eu já ia direcionar (ENTREVISTADA ROBERTA, 

2017). 

  

É por estas questões acima apresentadas que o coordenador atua como uma ponte que 

interligaria tanto as ações entre os membros da equipe escolar (diretor, secretário) quanto as 

professoras e a família. No primeiro caso, seria proporcionando uma ação alinhada entre os 

profissionais diretamente relacionados com a gestão. Já no segundo caso, mediando as 

demandas das professoras em relação à família, o mesmo acontecendo na via contrária. 

Demandas que se relacionariam com dificuldades de aprender e necessidades especiais 

apresentadas pela criança e, também, com as questões da disciplina do aluno, ambas 

consideradas por ela como uma demanda pedagógica, por estarem associadas à aprendizagem 

das crianças e adolescentes. 

 

Ponte... É porque é assim, gestão... é mais como um grupo aqui. A gestão é o 

diretor... o diretor e o secretário e o coordenador pedagógico. Uma equipe 

tem que trabalhar junto, falando numa mesma língua... [...] eu tento fazer 

uma... ponte e tento ter um olhar pra que eu possa, lá no final, atender a 

criança. Atender o aluno, atender a... o adolescente que precisa 

(ENTREVISTADA ROBERTA, 2017). 

 

Ela é... É ela também que faz a ponte entre o professor e a família, né? 

Porque, às vezes, a gente tem que passar primeiro o caso pra ela, pra ela 

tentar resolver, né, e juntar, né, a família e o professor (ENTREVISTADA 

SAMARA, 2017). 

 

 As professoras, nessa equipe escolar, seriam aquelas que estariam diretamente 

responsáveis por propiciar o aprendizado da criança. As concepções foram similares nas 

respostas de duas participantes, a coordenadora Roberta e a professora Nara, atribuindo aos 

professores à transmissão de conhecimento. Já na fala da outra educadora, Samara, a 
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concepção é de mediação entre aluno e conhecimento, sendo este um agente transformador de 

opiniões. 

 

[...] é aquela pessoa que está aqui para ensinar, para transmitir esse 

conhecimento, né?! (ENTREVISTADA NARA, 2017). 

 

O papel do professor é, basicamente falando, é transmitir conhecimento. [...] 

Esses direitos de aprendizagem, tanto do raciocínio lógico como do... na... na 

parte de... de... português e outras disciplinas eu tenho que garantir. É fazer 

com que essa criança aprenda. [...] Tanto dentro da sala de aula, como 

juntamente como a coordenação, a direção, toda a equipe... que tá ali por 

trás... né? Dessa criança, deste aluno pra gente poder ajudar 

(ENTREVISTADA ROBERTA, 2017). 

 

O professor? Transformador de opiniões, né? [...] Funciona como mediador, 

né? Assim, é mais isso mesmo de... de mediar o... o... o conhecimento. É 

pegar... é... aproveitar o conhecimento próprio da criança, porque ela não 

chega aqui sem nada, né? Ela tem o seu conhecimento de mundo. E através 

deste conhecimento de mundo que ele tem, conseguir mais conhecimento e 

aperfeiçoar o que ele já viu. [...] O professor? Transformador de opiniões, 

né? (ENTREVISTADA SAMARA, 2017). 

 

Seja na perspectiva da transmissão do conhecimento ou na perspectiva da mediação 

entre o aluno e o conhecimento, o professor deve garantir que a criança tenha o seu direito de 

aprender atendido. Para isso, desenvolve ações em sala de aula, individualmente, no ensino 

sistematizado dos conteúdos, mas, também, ações coletivas, em conjunto com a equipe 

(coordenação, direção entre outros), para garantir que o aprendizado aconteça. Estas últimas, 

a partir das falas das três educadoras, seriam no caso de alguma situação estar 

comprometendo o direito da criança de aprender, como a fala abaixo indica: 

 

O que eu expliquei. Ele acaba abraçando outras questões que chega e ele 

tenta administrar. Tanto dentro da sala de aula, como juntamente como a 

coordenação, a direção, toda a equipe... que tá ali por trás... né? Dessa 

criança, deste aluno pra gente poder ajudar (ENTREVISTADA ROBERTA, 

2017). 
 

 Até aqui, a família aparece de maneira transversal em todos os conceitos, 

possibilitando já algumas relações de interdependência, uma vez que tanto a escola quanto a 

família são compreendidas como duas instituições que “dividem” a responsabilidade de 

educar e de socializar crianças e adolescentes. Diretamente relacionados à família, pode se 

identificar três categorias: “papel formador”, “estrutura/papel da família” e “família em sua 
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relação com a escola”. A primeira categoria se refere à compreensão de que a família tem 

importante papel formador, sendo ela apresentada em três subcategorias diferentes, que 

seriam determinantes dessa importância para as educadoras: “família como base”, 

“acompanhar/atender a criança em casa”, “acompanhar e dar suporte à escola”.  

Base da formação, a família é considerada o lugar onde a educação se origina, por 

isso, como fato observado a partir das diferenças no desempenho dos alunos na escola, seria 

fator diferencial nos resultados esperados pela escola. Esta compreensão é um ponto de 

interseção encontrado nas teorias apresentadas anteriormente. Bourdieu e Passeron (2018) a 

consideravam como origem social da criança, ou seja, teria ela capital material e/ou simbólico 

específico, que determinaria seu sucesso ou fracasso escolar a depender da correspondência 

destes com os sistemas simbólicos da escola. 

Já para Lahire (2008), essa transmissão dos capitais não é inexorável, pois ela requer 

que o herdeiro “aceite” herdar a herança e que ele desenvolva todo um trabalho individual de 

apropriação, que lhe permita tomar posse do patrimônio parental. Na mesma medida em que 

os pais não necessariamente transmitem um capital cultural familiar que possuam. Isso porque 

o capital apenas teria sentido se estivesse em condições que tornassem possível a sua 

transmissão. Como as configurações familiares, na lógica da coexistência, são essenciais para 

o rendimento escolar desses capitais culturais, podem existir situações em que a herança, 

mesmo existente, não encontre condições para que seja herdada pelo herdeiro. 

Berger e Luckmann (2001) também sinalizam o importante papel formador da família, 

já que seria ela a responsável pela socialização primária. A partir da concepção da sociedade, 

enquanto realidade objetiva ou subjetiva, pode-se entender que a sua compreensão se daria 

por um processo dialético, em três momentos (exteriorização, objetivação e interiorização). 

“Estar em sociedade significa participar da dialética da sociedade” (BERGER; LUCKMANN, 

2001, p. 173). 

É a partir da interiorização que se inicia o processo de socialização. Ela é “[...] a 

apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento objetivo como dotado de sentido, 

isto é, uma manifestação de processos subjetivos de outrem, que desta maneira torna-se 

subjetivamente significativo para mim” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 174). Como dito 

anteriormente, para Berger e Luckmann (2001) o processo de socialização é iniciado pela 

interiorização, que está relacionada com a compreensão que as pessoas fazem umas das outras 

e com os sentidos que atribuem à realidade social. Isto se dá intersubjetivamente, uma vez que 

ao vivermos no mundo participamos também da vida de outros e os outros da nossa. Por isso, 

a socialização primária, experimentada na infância e a partir da qual o indivíduo se constitui 
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como membro da sociedade, demanda que toda socialização posterior (secundária) seja 

semelhante a ela (BERGER; LUCKMANN, 2001). 

Um diferencial dessa socialização primária é que ela é mais do que um processo 

cognoscitivo de aprendizado, demandando uma ligação emocional, sem a qual esse aprender 

seria difícil ou mesmo impossível (BERGER; LUCKMANN, 2001). Por isso, a socialização 

primária, experimentada na infância e a partir da qual o indivíduo se constitui como membro 

da sociedade, demanda que toda socialização posterior (secundária) seja semelhante a ela 

(BERGER; LUCKMANN, 2001). 

Um diferencial dessa socialização primária é que ela é mais do que um processo 

cognoscitivo de aprendizado, demandando uma ligação emocional, sem a qual esse aprender 

seria difícil ou mesmo impossível (BERGER; LUCKMANN, 2001). A formação da 

personalidade é um processo dialético entre a identificação pelos outros e a autoidentificação, 

ou seja, papéis e atitudes são absorvidos dos outros significativos pelas crianças, que ao 

interiorizá-los torna-os seus. A identidade, por isso, “[...] é objetivamente definida como 

localização em um certo mundo e só pode ser subjetivamente apropriada juntamente com esse 

mundo” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 175, grifo do autor). 

Assim, a apropriação subjetiva da identidade e do mundo social são “[...] aspectos 

diferentes de um mesmo processo de interiorização mediatizado pelos mesmos outros 

significativos” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 178). Cristalizados na consciência, 

estabelece-se a relação de simetria entre o que é real “fora” e o que é real “dentro”. Essas duas 

realidades, subjetiva e objetiva, são correspondentes, em um “ato continuamente oscilante” 

(BERGER; LUCKMANN, 2001). 

É nesta socialização que uma abstração progressiva de papéis e atitudes, da 

particularidade para a generalidade, é criada na consciência da criança. É onde ocorre a 

formação do outro generalizado21, momento no qual se finda a socialização primária. Eles 

afirmam, no entanto, que essa socialização nunca será totalmente acabada, uma vez que 

ocorrerão novas socializações na biografia futura do indivíduo. 

Desta forma, observa-se que se delega à família um papel de 

acompanhamento/atendimento dos filhos, no que se refere aos cuidados domiciliares e às 

necessidades emocionais, que Berger e Luckmann (2001) apresentam como um diferencial da 

                                                 
21 “A sociedade, a identidade e a realidade cristalizam subjetivamente no processo de interiorização. Esta 

cristalização ocorre justamente com a interiorização da linguagem” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 178). 

Para os autores, é sobretudo a linguagem que deve ser interiorizada. É com ela e por ela que “[...] vários 

esquemas motivacionais e interpretativos são interiorizados com valor institucional definido [...].” (BERGER; 

LUCKMANN, 2001, p. 181). São fornecidos às crianças programas institucionalizados do presente e do futuro 

para a vida cotidiana.  
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socialização familiar. Um aspecto que merece atenção é o fato de que essa qualidade de 

cuidado é apresentada como uma conduta realizada pela mãe: 

[...] família? É dar qualidade de atendimento ao seu filho em casa... [...] Uma 

criança que precisa de suporte, de reforço, tanto do lado emocional quanto 

do lado intelectual. [...] Uma criança que não tem um abraço da mãe. Uma 

criança que não tem o cheiro da mãe, que não tem um beijo da mãe. Que não 

tem a comida preparada pela mãe [...] vou dar um exemplo meu, eu sou a 

família... Se eu tiro 40 minutos só para a minha filha, isso tá rendendo lá, já 

ajuda. Eu preciso dar conta do que acontece com a minha filha. É obrigação 

minha enquanto mãe. É um papel meu enquanto mãe... (ENTREVISTADA 

ROBERTA, 2017). 

À família é ainda atribuída o papel de acompanhar os filhos no que tange à sua 

escolarização. Espera-se dos pais que estes auxiliem os filhos com as atividades extraclasse, 

que trabalhem a questão dos valores — que, aqui, infere-se ser a questão comportamental das 

crianças nos espaços escolares — e que estejam cientes do dia a dia de seus filhos na escola. 

 

Atividades extraclasse, acompanhamento da... fazer valer a aula do dia... é 

papel da família. [...] O que é papel da família, educar, dar re... dar esse 

reforço à escola. Ter esse esclarecimento, trabalhar valores. [...] Investigar 

qual a dificuldade maior dele dentro da escola. (ENTREVISTADA 

ROBERTA, 2017). 

 

Estas ações familiares de cuidado dos filhos e de acompanhamento da escolarização 

acabaram, também, sendo utilizadas para a definição da família como estruturada ou 

desestruturada. As falas apresentaram uma compreensão de que a estrutura estaria relacionada 

a pais unidos e presentes na vida dos filhos, tanto no espaço do lar quanto no espaço da 

escola. Além disso foi mencionada a estrutura em referência às suas diversas configurações. 

No livro didático utilizado na escola estudada, essa estrutura diversa é apresentada pela 

composição dos membros da família, envolvendo diferentes tipos de conjugalidades, bem 

como de coabitação no seio do lar de membros da família ampliada. 

 

Então essa família precisa ser estruturada. Aqui, aqui a gente vê as crianças 

que não têm família estruturada como elas são prejudicadas. E a família tem 

que tá presente, né? Principalmente no convívio escolar [...] Uma família que 

ela é, que ela é unida, que pai e a mãe é presente. Que a mãe e o pai, é, 

educam seus filhos (ENTREVISTADA SAMARA, 2017). 

 

 Como aconteceu com a conceituação da escola na sua relação com a família, aqui a 

família foi conceituada no que se refere ao seu papel de complementar a escola. Neste 

aspecto, ela foi apresentada das seguintes formas: (a) como uma necessidade da escola; (b) 
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aquela que necessita da e pleiteia a escola; (c) como aquela que delega à escola um papel que 

seria seu; e (d) como o maior desafio dentro da escola. 

 Esta forma de compreender a família em sua relação com a escola é bem reveladora de 

como essa interação é percebida pelas educadoras. Elas evidenciam que há uma relação de 

interdependência, como a literatura aponta, entre estas duas instituições de socialização, uma 

vez que a família tanto é aquela de quem a escola necessita, quanto é aquela que necessita da 

escola. Essa necessidade é trazida na perspectiva de que haveria, dentro das expectativas desta 

interação, funções complementares entre as duas que, na prática, não se concretizam. 

Segundo as educadoras, a escola possui objetivos próprios que tornam não opcional 

desconsiderar as dificuldades oriundas da “insuficiência” formativa de algumas famílias. No 

entanto, essa mesma atitude não é percebida na conduta dos pais. O que se percebe é que, 

muitas vezes, a família tende a delegar à escola parte de um papel que seria seu, não se 

comprometendo com sua parcela na escolarização dos filhos. E seria justamente neste 

aspecto, o de fazer a família atuar de acordo com seu papel, que ela se constituiria como o 

maior desafio da escola. O extrapolar deste papel da escola seria, para estas educadoras, uma 

ação sensível e emotiva de garantir os direitos da criança, mas que teria importante 

contribuição para o cumprimento de seu papel original, que seria de fazê-la aprender os 

conhecimentos/conteúdos. 

Muitos teóricos estabelecem a necessidade de se ter cuidado com os 

julgamentos/interpretações e, mesmo, teorizações sobre a família neste contexto de 

interdependência da escola. Lahire (2008) e Silva (2011) trazem importante contribuição para 

os cuidados que se deve ter na associação entre família e fracasso na escola e em uma escola 

que atue como legitimadora de desigualdades sociais. 

É na família, em relações de interdependência, que a pessoa constrói suas formas de 

controle de si e do outro, suas relações com a ordem e com a autoridade seriam o que tornaria 

possível, ou atrapalhariam, “a construção das disposições culturais, e são mais ou menos 

compatíveis com as políticas disciplinares próprias à ordem escolar” (LAHIRE, 2008, p. 141). 

Por isso seria necessário a harmonia entre as formas de autoridade parental e as políticas de 

disciplinares da escola (autorrepressão e interiorização das normas). 

Talvez por isso o mito da omissão parental é produzido pelos professores, a partir de 

uma análise dos comportamentos e desempenhos dos alunos, ignorando as lógicas específicas 

de cada configuração familiar. Lahire (2008) aponta a injustiça interpretativa desta pretensa 

negligência ou omissão por parte dos pais, a partir dos resultados apresentados por sua 

pesquisa. Nela, foi possível constatar que, em sua maioria, há um sentimento de grande 
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importância da escola na vida de seus filhos, como uma chance de estes serem melhores que 

aqueles. Apresentada, inclusive, num desejo de uma profissão mais digna, melhor remunerada 

para sua progênie. 

Esse “erro” interpretativo seria devido a um modelo utópico das sociabilidades com os 

pais das classes médias e altas (que procuram mais os professores) aplicado às relações com 

as famílias populares. Essa seria mais uma “imposição de quadros sociais e simbólicos, de 

normas e comportamentos direcionados, não mais às crianças, mas aos adultos de meios 

populares” (LAHIRE, 2008, p. 335-336). Trazer os pais para a escola, para sanar as 

dificuldades da criança na escola, seria uma forma de direcionar os comportamentos não só 

das crianças, mas, também, dos adultos dos meios populares. 

Lahire (2008) conclui que a maioria das ações feitas pela escola, na tentativa de 

superar o fracasso escolar, tem mais relação com uma tentativa da escola de gerir as 

populações a partir da “integração moral e simbólica dos meios populares nas instituições 

legítimas [...] em locais e atividades legítimas” do que com o sucesso escolar, em si 

(LAHIRE, 2008, p. 306). Isso porque está relacionada aos costumes próprios da escola, às 

normas legítimas de sociabilidade e à forma como a vida pública vai se constituindo ao longo 

da história e não estão diretamente ligados com as diferenças culturais de onde se originam as 

dificuldades escolares. 

O autor levanta, ainda, o questionamento de que esta tentativa de integração das 

famílias nestes locais e instituições legítimas poderia estar aumentando a tentativa de 

converter as estruturas mentais e cognitivas, como uma espécie de “conversão-aculturação” 

dos costumes (LAHIRE, 2008). Já Silva (2011) utiliza a adjetivação “armadilhada” da relação 

família-escola como um alerta. Tal denúncia objetiva prevenir que a bibliografia especializada 

torne essa relação mais um mecanismo de reprodução social e cultural. Deve-se ter o cuidado 

para que ela não se constitua enquanto mais um instrumento replicador de desigualdade, 

fomentando exclusões sociais na forma de fracasso escolar, assimilação ou “guetização” 

cultural, como se observou em diversos estudos que possuíam como foco os casos 

“malsucedidos” de escolarização (SILVA, 2001). 

Para além desta discussão, é importante também refletir a respeito de que família 

poderíamos estar falando, no que se refere a mudanças experienciadas por ela ao longo da 

história nas diferentes sociedades (algo que não será aprofundado neste estudo) e, por outro 

lado, mudanças ocorridas também na escola que acabaram por resultar em um progressivo 

estreitamento entre seus laços, ou seja, mudando também a maneira como elas se relacionam. 
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É importante compreender que mudanças foram estas, para entender como essa relação se dá 

no cotidiano escolar. 

Nogueira (2005) considera a família uma instituição social mutante. Apesar de ter uma 

existência universal, tem suas configurações modificadas, de sociedade em sociedade, de 

momento histórico em momento histórico. A família ocidental teve suas características 

modificadas pela industrialização e o rápido balanço demográfico. Essas principais 

modificações incluem aumento numérico das novas formas de conjugalidades, em detrimento 

do casamento; maior taxa de divórcio/separação; aumento na idade de união e procriação; 

arranjos familiares mais diversos; diminuição da quantidade de filhos. Essas mudanças estão 

associadas a uma transformação maior da família, quanto a sua finalidade principal: a 

procriação (NOGUEIRA, 2005). 

A família igualmente passa a ser uma unidade de consumo, não mais de produção. 

Isso porque, mesmo que os filhos continuem posses dos pais, não representam mais 

possibilidade de aumento de renda. É uma consequência da proibição do trabalho infantil o 

aumento do período de escolaridade obrigatória. Eles representam hoje objetos “de afeto e de 

cuidados, razão de viver um modo de se realizar” (NOGUEIRA, 2005, p. 570) e assim 

também o é para as classes populares. 

Nesse contexto, a criança passa de capital a custo econômico, gerados com o objetivo 

de satisfazer necessidades afetivas e relacionais parentais. Há, para a família, uma inversão na 

relação entre suas funções instrumentais e afetivas, tendo hoje um maior peso a segunda. 

Mudado o lugar do filho, mudou-se também o papel educativo da família. A função de 

socialização cada vez mais se interioriza na esfera doméstica (NOGUEIRA, 2005).  

Outra mudança importante é a transição de uma família hierárquica para uma família 

igualitária como consequência da democratização das relações no interior da família. O 

respeito passa a estar mais associado aos direitos inerentes a cada indivíduo e não mais à 

autoridade. Nesse movimento, os valores educacionais passam a valorizar o respeito à 

individualidade e autonomia dos jovens, e a comunicação e o diálogo pautam a relação entre 

pais e filhos. “Os pais tornam-se provedores de bem-estar psicológico para os filhos” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 572). 

A responsabilidade parental aumenta consideravelmente, sendo os pais os principais 

responsáveis pelos êxitos e fracassos dos filhos, em geral, como foi visto na compreensão da 

educadora de que a estrutura familiar seria determinante do desempenho dos filhos na escola. 

Como esses resultados afetam diretamente seus sentimentos de orgulho ou culpa, começam a 

mobilizar uma variedade de estratégias, que têm como objetivo a maior chance possível de 
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sucesso dos filhos. Neste ponto, pode se localizar a fala da coordenadora ao sinalizar que é a 

família quem atribui importância à presença de seu filho na escola. O sistema escolar, nesse 

aspecto, é acrescido de importância, por ser esse local que definiria destinos ocupacionais e 

legitimação individual (NOGUEIRA, 2005). 

Assim como a família, o sistema escolar e o processo de escolarização passam por 

consideráveis transformações, que resultam na intensificação da influência das instituições 

escolares no cotidiano familiar. Alguns fatores foram cruciais para esse processo: (a) a 

aprovação de leis que aumentam o período de escolaridade obrigatória; (b) a democratização 

do acesso ao ensino; (c) a diversificação dos tipos de estabelecimento de ensino e a 

complexização das redes escolares; e (d) mudanças curriculares, em princípios e métodos 

pedagógicos (NOGUEIRA, 2005). 

O movimento escolanovista deu ensejo a uma mudança dos métodos pedagógicos 

tradicionais para pedagogias que colocam o aluno como centro do processo de ensino-

aprendizagem, o que se alinha com a valorização, pelas educadoras, do conhecimento que o 

aluno traz. Como um elemento ativo desse processo, o educando é considerado em suas 

características próprias da infância e em sua singularidade, as quais o ensino deve se adaptar, 

para que aconteça, de fato. Surge uma preocupação em articular de maneira coerente os 

processos educativos que se dão tanto na família quanto na escola. Passa a compor o discurso 

escolar a necessidade de um diálogo permanente com os pais, para melhor compreender a 

criança e para obter uma continuidade de sua ação educacional e a da família (NOGUEIRA, 

2005). 

Isso pode ser melhor entendido, dentro da proposta teórica desta pesquisa, pela 

consideração de que ser membro da sociedade não seria uma mera predisposição, mas um 

processo de socialização, que pode ser bem ou malsucedido, a depender da simetria entre a 

realidade objetiva e subjetiva (BERGER; LUCKMANN, 2001). Como visto acima, a 

socialização primária ocorreria no âmbito da família, e a secundária, nos outros espaços 

sociais, a exemplo do escolar. Aqui cabe destacar a instituição escolar que, como as outras 

instituições, exige a aquisição de vocabulários específicos de funções, uma vez que são 

interiorizações de realidades parciais. 

Desta forma, o caráter da socialização secundária é dependente da localização do 

corpo de conhecimento, dentro do mundo básico da socialização primária. Há um problema 

fundamental nessa socialização: lidar-se “[...] com uma personalidade já formada e com um 

mundo já interiorizado” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 187).  
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Na equiparação entre essas duas socializações, os autores sinalizam que a secundária 

pode ser facilmente perdida, ao contrário da primária. “A criança vive quer queira quer não no 

mundo tal como é definido pelos pais, mas pode alegremente deixar para trás o mundo da 

aritmética logo que sai da aula” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 190). No processo de 

formação do indivíduo é estabelecida uma relação entre este seu eu total e a sua realidade, e o 

seu eu parcial e a realidade deste, na especificidade de determinada escola, enquanto instância 

de socialização secundária.  

Diferentemente do que acontece na família, cuja interiorização da realidade é 

automática, na escola deve ser reforçada por técnicas pedagógicas, que sofrerão variações na 

motivação para a aquisição deste novo conhecimento (BERGER; LUCKMANN, 2001). Os 

novos conhecimentos, desse modo, tendem a mais facilmente adquirir um tom de realidade, à 

medida em que essas técnicas empregadas se tornem plausíveis subjetivamente, em 

continuidade das interiorizações primárias. A plausibilidade subjetiva referida está associada a 

uma intensificação da carga afetiva para que o indivíduo se entregue inteiramente a essa 

realidade parcial, que está interiorizando. Nesse sentido, o educador, enquanto pessoa 

socializadora, torna-se revestido do caráter de outros significantes para quem está sendo 

socializado (BERGER; LUCKMANN, 2001). 

Há de se considerar que a distribuição institucionalizada das tarefas, entre as duas 

socializações aqui referidas, varia de acordo com a complexidade da distribuição social do 

conhecimento. Nesses casos de maior complexidade, atribui-se, em parte, à socialização 

imperfeita a diferentes outros significativos a mediatizarem diferentes realidades objetivas. 

“Dito de outra maneira, a socialização imperfeita pode resultar de heterogeneidade do pessoal 

socializador” (BERGER; LUCKMANN, 2001, p. 221). 

Para além desta discussão da socialização, um fator que reforça a busca da escola pela 

família é a tendência da ampliação das funções tradicionais que ela passa a somar: ao 

desenvolvimento cognitivo, assume parte da responsabilidade pelo bem-estar psicológico e o 

desenvolvimento emocional do educando — que aqui pode ser associado às garantias dos 

direitos destas crianças. Citando Montandon (2001), a escola começa a invadir o território 

afetivo da família e, de maneira ativa, passa a deter cada vez mais informações sobre aspectos 

íntimos da vida familiar. Essa situação denuncia a redefinição das funções entre essas duas 

instituições, revelada pelas participantes (NOGUEIRA, 2005). É o que observamos nas falas 

abaixo:  

 



 

 

57 

 

Então os papéis hoje não estão muito definidos. [...] Ela precisa saber até... 

até onde a escola pode ir e até onde eles podem... e... a família pode ir. O que 

tá hoje é uma confusão, a família acha que a escola tem que dar conta de 

tudo... e não tem! [...]A escola é como se fosse parte da família hoje. Se meu 

filho não estiver na escola hoje, que que eu vou fazer da minha vida? E a 

própria família fala assim: como é que eu vou trabalhar? Eu não aguento 

ficar o dia todo dentro de casa com meu filho (ENTREVISTADA 

ROBERTA, 2017). 

 

Outra mudança no contexto escolar é a complexificação de suas redes, apresentando 

hoje um aumento considerável no número de estabelecimentos e composições cada vez mais 

heterogêneas. Isso acarreta aos pais, a depender do meio social ao qual pertencem, a escolha 

do estabelecimento de ensino, a partir de aspectos cada vez mais diversos a serem 

considerados. Essa realidade favorece uma maior aproximação entre a família e o universo 

escolar (NOGUEIRA, 2005). 

Esse processo de aproximação é resultante de três outros processos que são 

responsáveis por essas mudanças na relação família-escola. Um deles seria a intensificação 

dessa relação, que ocasiona um aumento progressivo da presença dos pais na escola, 

multiplicando-se e diversificando-se as formas de contato e os canais de comunicação. 

Os outros dois processos são a individualização da relação e a redefinição dos papéis. 

O primeiro deles diz respeito às interações face a face acentuadas, enquanto que o segundo 

diz respeito ao obscurecimento das fronteiras entre a função da escola — que extrapola o 

tradicional desenvolvimento intelectual do educando — e a função da família — que toma 

para si o direito de intervir no âmbito da aprendizagem e de questões pedagógicas e 

disciplinares. A falta de clareza na delimitação dessas fronteiras é marcada por tensões ou 

contradições (NOGUEIRA, 2005). 

Conclui-se, no ensejo de adentar mais profundamente à discussão das práticas da 

relação família-escola, que algumas inferências norteiam esta experiência intersubjetiva das 

educadoras com as famílias. Mudanças na família e na escola acabaram estreitando os laços 

entre as duas. Este fato é identificado nos relatos trazidos pelas educadoras na mútua 

necessidade, na interdependência delas no referente às suas funções. Verificamos que elas 

compreendem que a educação seria tanto de conhecimentos quanto de valores, tendo a escola, 

como meta, a formação para a vida pessoal, para o trabalho e para a sociedade (cidadãos). 

Para que a escola ensine/socialize, ela precisa estar alinhada com a formação e a socialização 

que ocorre primariamente na família. 
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3 AS PRÁTICAS DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

Algumas considerações iniciais são importantes para a compreensão das práticas aqui 

propostas como tema. A primeira se refere ao aspecto motivacional das práticas, implicando 

em certa forma de organizar as categorias referentes à relação família-escola. Deste modo, 

cabe sinalizar que elas serão organizadas a partir do entendimento de quais motivos estariam 

norteando as práticas das educadoras nesta relação. 

As categorias foram assim organizadas porque, para Schutz (2012), o conceito de 

motivação é basilar em sua explicação das ações das pessoas no mundo da vida. Para ele, toda 

ação no mundo é marcada por intencionalidades, que determinam tanto a experiência quanto 

os sentidos que se atribuem a ela. Essas intencionalidades estão relacionadas a um estoque de 

conhecimento que tanto é da ordem do singular quanto da ordem do partilhado, sendo 

demarcado por esquemas próprios de tipificações e relevâncias. 

O trabalho seria essa ação intencional espontânea, realizado por meio de um projeto 

que intenciona ser concretizado a partir de movimentos corporais. Para Schutz (2012), é 

através do trabalho que a pessoa se comunica com outras e se realiza em sua totalidade. Toda 

ação é, portanto, motivada, havendo dois conceitos de motivação a serem considerados: o 

“com-a-finalidade- de” e as “porque”. O primeiro é referente ao futuro, ao que se espera como 

resultado da ação, enquanto que o segundo refere-se ao passado, às experiências anteriores 

que levaram as pessoas a agirem de determinada forma. E esses motivos podem ter 

significados tanto subjetivos quanto objetivos. Por isso, nesta análise, serão considerados 

aspectos que aproximam e diferenciam os significados atribuídos pelas participantes. 

Uma segunda consideração é a escolha, pela lógica da prática no cotidiano, pela 

compreensão dos motivos “com-a-finalidade-de”. No capítulo anterior, foram organizadas 

justamente as expectativas das educadoras, suas antecipações em relação a esta interação com 

a família, a partir da atribuição de funções e papéis, de suas inferências sobre o que seria 

educação, a escola e seus atores e a família. No entanto, um olhar será voltado também para a 

lógica das interações anteriores e dos movimentos na prática docente, que levaram ao 

desenvolvimento de certas práticas no presente. 

A última consideração está relacionada à opção por trabalhar motivos e práticas 

conjuntamente, mesclando-se as intencionalidades com as ações executadas para que estas 

fossem concretizadas na prática. Assim foi estruturada porque, nas falas das educadoras, suas 

motivações e ações foram apresentadas, atravessadas uma pela outra, e permeadas de relatos 

nos quais fins e atitudes eram evidenciados no uso de exemplos. 
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As categorias extraídas das falas das educadoras acerca da relação família-escola 

foram duas: (a) aprendizado da criança; e (b) gestão democrática. Como vimos acima, a 

escola é vista como um lugar que proporciona aprendizagem, onde acontece a socialização de 

conhecimentos — conteúdos de forma sistematizada e de valores para a vida social — e, 

também, compreendida em sua complementaridade com a família, no que tange ao 

cumprimento de seus objetivos. 

Esta concepção está alinhada com a perspectiva de Amado (2008) sobre a escola (e a 

aula) como um espaço relacional tanto de indivíduos (professores, alunos, pais, entre outros) e 

grupos (sala de aula, conselho de classe, associação de pais...). Ela teria dois importantes 

objetivos: o da aprendizagem do patrimônio cultural e científico da humanidade e o de atuar 

como espaço de socialização secundária. A sua condição relacional configuraria interações 

complexas, que assinalariam três vertentes, para que efetivasse seus objetivos: a aula, a escola 

e a família.  

Para isso, deveria ser construído um espaço educativo democrático, no qual o 

professor seria um líder aberto à construção de consensos e a escola, uma liderança 

dependente de duas forças aliadas: implicar toda a população escolar; e atrair e implicar as 

famílias em um projeto educativo comum, compondo as decisões da vida da comunidade. 

Respostas positivas seriam alcançadas por meio da partilha de responsabilidades e de decisões 

coletivas. A abertura da escola resultaria em efeitos positivos tanto na gestão escolar quanto 

nas interações em sala de aula. Pedro Silva (2011) fala sobre isso no que se refere ao bem-

estar, que é sentido pelas educadoras com essa parceria, mas, também, em referência à 

participação democrática dos mais diversos atores relacionados à educação. 

Este binômio aprendizagem/socialização estaria associado a um processo de abertura 

da escola a comunidades e famílias, em uma crescente interação entre elas, levando à questão 

da democratização da gestão escolar (tanto no aspecto legal quanto no cotidiano das práticas 

na escola). Seriam meios e fins que trariam a efetividade da preparação da criança para a vida 

em sociedade, em termos pessoal e profissional. 

 

3.1 APROXIMAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA PARA A EFETIVAÇÃO DO 

APRENDIZADO DA CRIANÇA 

 

A categoria da motivação “aprendizado da criança” está relacionada a uma (1) 

aproximação da escola com a família para melhorar as condições de aprendizagem da criança. 
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Isso porque o estreitamento entre os laços das duas possibilitariam: (a) a garantia de direitos 

da criança — tanto no que se refere a cuidados no âmbito do lar quanto no acompanhamento, 

pelos pais, da escolarização dos filhos; (b) o estabelecimento de relações de confiança; (c) 

obter um melhor conhecimento sobre a família; (d) proporcionar melhorias no trabalho das 

educadoras — tanto no suporte das atividades escolares quanto na construção da disciplina da 

criança. Cabe ressaltar que esta aproximação é revelada como uma iniciativa que parte tanto 

da escola (individual e coletivamente) quanto da família (individual e coletivamente). Nela, 

também foram apresentados motivos sobre (2) a aproximação da família com a escola, tendo 

como fim os interesses de seus filhos. 

No que se refere à garantia de direito da criança: (a) percebe-se que trazer a família 

para escola possibilita o avanço do trabalho, porque a faz se aproximar dos filhos em casa. 

Isso garantiria direitos que, segundo a coordenadora, estariam previstos em lei, a exemplo da 

Constituição de 1988 e da LDB, algo que foi constatado anteriormente na análise legislativa 

dos direitos das crianças à educação e das responsabilidades de famílias e escolas. E, neste 

sentido, a escola utiliza estas previsões para cobrar dos pais que cuidem da criança, utilizando 

o possível acionamento, por exemplo, do Conselho Tutelar. 

Foi, anteriormente, discutido o cuidado para que os atores escolares atuassem de 

forma a fazer da escola um mecanismo de reprodução social e cultural, funcionando como um 

instrumento legitimador de desigualdades. Um formato de tentativa de integração da família 

nos espaços escolares, que reverberaria em exclusão social e, conforme diz Lahire (2008), 

“conversão/aculturação dos costumes”. 

Pedro Silva fala da universalidade da distância entre famílias e escolas, o que é visível 

pela presença desta relação em diversos estudos. Neles a relação família-escola é apresentada 

de diversas formar: como “mundos à parte” (LIGHTFOOT, 1978), “um diálogo impossível” 

(MONTANDON; PERRENOUD, 1987), de “uma relação necessária e difícil” (HONORÉ, 

1980); “cooperação desconfiada” (SILVA, 1993); “relação de colaboração conflitual” 

(ROCHA, 1996); e da “Relação Armadilhada” sinalizada pelo próprio autor (SILVA, 2011) 

(Grifos do autor).  

Para Silva (2001), o estreitamento desta relação é favorável, tanto por razões 

pragmáticas quanto por sua própria índole ideológica. A razão ideológica se justifica pela 

crença no potencial democrático (e democratizador) dessa relação, na mesma medida em que 

as razões pragmáticas se justificam pelo fato de acreditar na ideia de que é a na própria 

colaboração que os indivíduos aprenderão a colaborar (SILVA, 2001). 
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 Assim, é interessante a importância que as educadoras delegam ao segundo motivo 

para as relações: a construção de uma relação de confiança (b). Ela é mencionada, mais uma 

vez pela coordenadora Roberta como um motivo, por ser considerada parte do aprendizado. 

Isso porque envolveria uma melhoria na qualidade da relação com a família, associada a um 

auxílio que facilitaria seu aprendizado. Assim, também trouxe a professora Nara, ao sinalizar 

em sua prática que busca a construção de uma credibilidade junto à família. Adianta-se aqui 

que, para isso, busca cumprir, com responsabilidade e rigor, as ações que julga serem 

esperadas pelos pais, tais como passar dever de casa, chegar pontualmente, ter coerência entre 

o que diz e o que faz. 

 Neste mesmo caminho, outro motivo se evidencia de forma igualmente importante. 

Obter um melhor conhecimento da família (c). Nesse sentido, assinala esta tentativa de 

abertura da escola para uma ação que considera os cotidianos das práticas nos lares, 

objetivando superar os julgamentos injustos denunciados por Lahire (2008), a partir da 

compreensão das realidades familiares. Desse modo, a coordenadora expõe a necessidade de 

acolher e ouvir os pais para a construção de uma parceria permeada pela confiança. Esta 

confiança é, por sua vez, entendida como necessária para a colaboração da família dentro do 

ambiente doméstico e para sua presença mais ativa na escola.  

 Isso não quer dizer que as educadoras deixaram de fazer julgamentos, como vimos na 

compreensão de que a família, em parte, ainda é vista como aquela que tenta delegar à escola 

funções primordialmente suas. Apenas sinaliza que há um movimento por parte delas para um 

olhar mais compreensivo no que se refere às dificuldades familiares, incluindo reflexões de 

que os pais, às vezes, não atenderiam as expectativas da escola, por negligência, mas porque 

suas condições materiais assim não os possibilitam. 

 A busca ativa da família incluiria, então, o objetivo de melhoria no trabalho das 

educadoras. Isso porque, ao reconhecer a interdependência entre estas duas instâncias 

educadoras e socializadoras, entende-se que a relação de confiança, o conhecimento da 

família e a garantia dos direitos da criança ofertariam a elas melhores condições para o 

aprendizado da criança. Percebe-se, aqui, que todos os motivos finalísticos, apresentados até 

então estão entrelaçados na perspectiva escolar, para a efetivação deste objetivo maior. 

 Eles estariam, ainda, associados a “[...] reflexos de interesse para ambos os lados, 

muito em especial no domínio da socialização da criança e do jovem” (AMADO, 2008, p.22). 

Ou seja, os motivos familiares, no que se referem aos interesses de seus filhos, estariam 

entrelaçados aos da escola. Anteriormente foi mencionado que as famílias são reconhecidas 

na importância e valor que atribuem à escola na vida de seus filhos, sejam elas por motivos 
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materiais, como um lugar seguro onde deixar a criança para trabalhar pelo sustento familiar, 

seja pelo reconhecimento de um espaço no qual os filhos construiriam possibilidades de terem 

melhores condições de vida (NOGUEIRA, 2008; ROBERTA, 2017).  

As educadoras expõem a mesma necessidade apresentada por Amado (2008) de 

iniciativas para a busca frequente de comunicação entre os “encarregados da educação” que, 

neste estudo, envolveriam as escolas e as famílias. Isso porque seria indispensável, para uma 

socialização “bem-feita”, este alinhamento entre as duas. A secundária é dependente da 

localização do corpo de conhecimento que se deu na primária, demanda uso de técnicas 

empregadas que se tornem plausíveis subjetivamente. Ou seja, que estejam em continuidade 

como as interiorizações primárias. O educador, enquanto pessoa socializadora, precisa tornar-

se do caráter de outros significantes para a criança que está sendo socializada. 

Apesar deste reconhecimento da interdependência, as relações não necessariamente 

aconteceriam de maneira harmônica, sem conflitos. Muito pelo contrário, os autores aqui 

trabalhados assinalam as tensões que as permeiam. Na perspectiva do interacionismo 

simbólico, estas tensões são próprias da vida social compreendida como redes de interação, 

uma vez que envolveriam conjuntos de conflitos pela divergência de interesses (SAMPAIO; 

SANTOS, 2011). Amado (2008) as associam aos conflitos de competências — a confusão 

entre quais são as funções de uma e de outra como relatado pelas educadoras —, estando na 

mesma direção de Nogueira (2005), que se refere a tensões e contradições advindas da falta 

de clareza entre as duas instituições. 

Já Pedro Silva (2011) faz referência às armadilhas que podem surgir nesta relação. 

Isso porque esta relação seria multifacetada, relacionada às ações individuais e coletivas 

realizadas tanto na vertente do lar quanto na vertente da escola. Da mesma forma, ela se daria 

entre culturas, podendo a cultura ser uma arma, na consideração dos riscos inerentes à relação. 

Para ele, escolas e educadores estão na situação privilegiada de assumirem papéis de 

iniciativa. Isso porque possuem um pertencimento triplo à cultura social dominante, à cultura 

organizacional escolar e à cultura profissional docente. Desta forma, conhecem o meio 

escolar, mais do que qualquer outro, “[...] ao mesmo tempo que detêm (deveriam deter) uma 

competência comunicacional intercultural” (SILVA, 2011, p. 566). 

Em resposta a esse contexto, o autor destaca o “professor-intelectual-transformador”, 

que se constituiria, por sua ação intelectual, enquanto ato de resistência, recusando-se à 

reprodução social e cultural ao desencadear a construção do diálogo intercultural entre a 

escola e as outras instituições sociais, neste caso, a família. Isso porque, sendo crítico e 

reflexivo, possui a capacidade de intervir no sentido de propiciar a democratização da 
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sociedade, tornando-a mais justa e mais solidária. Assim, as educadoras repensariam a escola 

e, talvez, a própria prática pedagógica (SILVA, 2011). 

No que se refere ao tema “agência, resistência e interdependência”, o autor apresenta o 

que seria uma passagem do professor monocultural para o intermulticultural, “[...] que é capaz 

de pôr em prática uma pedagogia intercultural, entendendo esta no sentido lato do termo [...]” 

(SILVA, 2001, p. 560). Ele desenvolve, com o passar dos anos, novos papéis assumidos pelo 

docente, que são resultados de sua articulação com a escola. Os novos papéis do professor 

contemplam igualmente o processo (em construção) nomeado de “parentização dos 

professores”, por requerer do docente a capacidade de relacionamento com as comunidades e 

as famílias. Tal processo convergiria com outro movimento, o da “docentização” cada vez 

maior dos pais (SILVA, 2001). 

 A convergência de tais movimentos poderia edificar pontes entre pais e professores e, 

com isso, construir uma verdadeira aliança política. Isso possibilitaria, como já ocorre, uma 

aliança em busca de pautas reivindicatórias e cumprimento de direitos. Em outras palavras, 

vive-se a era da docentização parental e da parentização docente, o que se evidencia não só 

pela mudança dos conceitos de escola e de professor, mas, também, pela mudança do conceito 

de família. Observa-se uma era em que professores e pais (e crianças) “[...] assistem a uma 

simultânea proliferação dos seus papéis e dos seus contextos de intervenção, apelando a novas 

práticas” (SILVA, 2011, p. 585). 

E estas várias práticas desenvolvidas pelas docentes, de relação família-escola, 

advindas tanto de iniciativa individual quanto de natureza coletiva, institucional, serão agora 

apresentadas. As estratégias também são entendidas na lógica dos espaços nos quais elas 

visam intervir. Esta organização foi assim construída a partir das falas das participantes, mas, 

também, pelas análises realizadas por Amado (2008) e por Silva (2011). O primeiro fazendo 

referência a relações individuais e grupais em suas três vertentes: aula, escola, lar; e o 

segundo fazendo referência a ações individuais e coletivas em duas vertentes: escola e 

família. 

As atividades individuais descritas foram assim apresentadas: (a) acolher e escutar a 

família mais do que falar; (b) atuar com responsabilidade na construção de credibilidade; (c) 

amenizar conflitos; (d) orientar e educar a família para o cumprimento de seu papel; e (e) 

marcar reunião para situações extremas. 

O acolhimento (a) estaria associado a uma sensibilidade ao escutar atentamente a 

família e um cuidado no momento de orientá-la, para que não a desagrade, garantindo a sua 

contribuição em relação às necessidades da escola, associada, neste caso, a práticas de 
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amenização do conflito (c). Esta, conjuntamente com (b) a responsabilidade de cumprir o que 

se espera do professor (rigor, coerência entre fala e ação...) seria a forma de garantir uma 

relação de confiança com a família. Atenderia, ainda, à finalidade de conhecer a família em 

suas dificuldades e necessidades e, assim, melhorar o trabalho das professoras, no que 

concerne ao aprendizado da criança. 

Além destas práticas acima relatadas, as educadoras, em especial a coordenadora, em 

sua ação de ponte entre professoras/sala e família e na condição de se disponibilizar em sua 

sala para o acolhimento das demandas familiares, (d) orientam e educam a família para o 

cumprimento de seu papel. Esta questão, como apontada nas teorias aqui trazidas, seria o 

principal ponto de tensão entre as duas instituições e, nesta conduta, infere-se que estejam 

presentes as práticas antes mencionadas (confiança, escuta, amenização de conflitos). 

Essa orientação também aconteceria nas (e) reuniões marcadas por situações extremas, 

quando determinado acontecimento dentro da escola demanda a intervenção dos pais para que 

resolva a questão. A forma como ela acontece na escola, aqui trabalhada, é a partir do 

acionamento da coordenação pelo professor que, por sua vez, aciona a família, para que 

compareça à escola, seja ela por ligação ou por advertência escrita. 

As estratégias coletivas são consideradas aquelas práticas institucionalizadas dentro da 

escola, como uma regra de conduta para as educadoras. Seriam estas: (a) acolher e escutar a 

família — uma vez que a coordenadora relata ser uma orientação da coordenação para as 

ações das professoras, quando forem procuradas pelos pais; (b) construir conjuntamente as 

atividades pedagógicas; (c) realizar periodicamente os plantões pedagógicos; (d) organizar 

eventos para acolher as famílias; (e) palestras de reflexão. 

A construção coletiva de atividades atenderia à finalidade de melhorar o trabalho das 

educadoras, bem como à construção da confiança. A professora Nara sinaliza que as famílias 

esperam essa organização — acompanhando os conteúdos e sua forma de sistematização nas 

práticas pedagógicas —, logo uma estruturação de informações traria credibilidade tanto para 

a escola quanto para a ação individual das professoras. Uma estratégia complementar seriam 

os plantões pedagógicos, a partir dos quais a escola forneceria para a família um feedback 

sobre o desempenho e o comportamento de seus filhos. Algo que é considerado 

imprescindível para a construção de uma boa parceria, como trazido no capítulo anterior. 

Os plantões pedagógicos ocorrem trimestralmente e contariam com múltiplas 

interações da escola com a família. Haveria contato direto, “tête-à-tête” (ENTREVISTADA 

ROBERTA, 2017) entre as professoras e as famílias (uma a uma), recebendo as demandas dos 

pais, além dos feedbacks acima mencionados. Este momento propiciaria a orientação por 
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parte da escola sobre que tipo de intervenções cada família deveria ter em relação ao 

desempenho do filho na escola (direcionada pelos resultados na avaliação). 

Ações coletivas também existem no sentido de acolher a família no espaço da escola, 

cujo foco seria a confraternização entre pais e comunidade escolar. Assim, são promovidas 

festas em datas comemorativas, que contam com a participação das famílias no planejamento, 

execução e financiamento, sendo destacada, em especial, a festa junina. Outra estratégia que 

ocorre nestes eventos, para acolher, é a promoção de palestras de reflexão, que tendem a 

trabalhar a temática família. Utilizando Amado (2008), elas funcionariam como uma forma de 

sensibilizar a família para problemas que afetam o comportamento da criança, a exemplo da 

violência doméstica e familiar, logo de garantir direitos. 

 

3.2 APROXIMAÇÕES NA DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR 

 

 O outro motivo para as práticas de relação família-escola, identificado nas falas das 

educadoras, foi a democratização da gestão escolar. Mais uma vez, salienta-se a natureza 

interdependente das finalidades. Isso porque seria tanto um papel que deveria ser 

desenvolvido pela escola como um meio para o fim de efetivação dos objetivos anteriormente 

mencionados nesta instituição, no reconhecimento da necessidade de uma parceria efetiva 

com a família. No que se refere a estes motivos para a democratização da escola, foram 

apresentados (a) porque é um dever da escola e direito da família; (b) porque facilita a gestão; 

e (c) porque as reivindicações das famílias proporcionam melhorias na escola. 

 Neste aspecto, percebe-se que a família tem direito de participar ativamente da vida de 

seu filho na escola. Para isso, faz-se imprescindível que a escola, por sua vez, cumpra com o 

seu dever de compartilhar informações e de possibilitar que as reivindicações sejam trazidas 

por parte dos pais. A abertura da escola para a família, por sua vez, tenderia a facilitar a 

gestão, haja vista que, como já foi mencionado acima, conhecer a comunidade tornaria mais 

provável a construção de práticas que estejam alinhadas com os objetivos de ambas. Esta 

participação ativa da família foi percebida como algo que seria positivo, também, porque 

proporcionaria melhorias para a escola. 

Para além do enunciado diretamente como participação ativa da família na escola, 

deve-se considerar que outros aspectos poderiam evidenciar condutas de democratização da 

gestão escolar. Neste caminho, opta-se a fazer uma equiparação entre o previsto na legislação 

e as práticas. No sentido de verificar o quanto a gestão democrática se constitui enquanto uma 
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retórica utilizada e o quanto ela seria de fato praticada, na condição de princípio norteador das 

condutas das educadoras, nas práticas das relações que experienciam com a família. Será, por 

razões óbvias, enfatizada a Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de novembro de 2010, que fixa 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos (BRASIL, 2010), 

uma vez que a pesquisa se deu no âmbito do Ensino Fundamental I. 

Como constatado anteriormente, há na CF/88 uma exigência normativa para a 

corresponsabilidade da Sociedade, do Estado e da Família na garantia do direito à educação. 

A LDB aponta, neste caminho, a gestão democrática, que é novamente referenciada na 

Resolução CNE/CEB nº 7/2010. Como este tópico trabalha a gestão democrática no âmbito 

da temática das práticas de relação família-escola, apenas será considerada nesta análise o que 

se refere a esta relação, não tendo pretensões de maiores aprofundamentos em todos os seus 

pormenores.  

A Gestão democrática é, desde o título que trata do assunto dentro da resolução aqui 

trabalhada, considerada como uma garantia do direito à Educação. Nos termos do artigo 6º, 

inciso IV, as escolas devem adotar, como um princípio norteador para suas políticas e ações 

pedagógicas, “o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca” (BRASIL, 2010, p. 2). Esta é a primeira consideração para ser 

utilizada pelo escola estudada, uma vez que coloca em seus objetivos a garantia dos direitos 

da criança, que perpassaram pelo estímulo à participação da família no atendimento e cuidado 

de seus alunos. A escola, de modo ativo e a partir das ações das educadoras — em especial da 

coordenadora —, procura, a partir da aproximação (pelo acolhimento/escuta, orientação, e 

compartilhamento de informações) da família com a escola, aproximar a primeira também de 

seus filhos. 

Em seu artigo 20, as escolas devem formular seus Projetos Político-Pedagógicos (PPP) 

e construir seu regimento escolar, a partir de meios participativos, relacionados à 

democratização da escola. Isso porque essa construção daria espaço — mesmo partindo de 

orientações nacionais, estaduais e municipais — ao exercício da autonomia da escola, com 

base nas características específicas de alunos, profissionais e recursos disponíveis. Nesse 

sentido, assegura, ainda, por intermédio dos § 2º e 4º, do mesmo artigo:  

 

§ 2º ampla participação dos profissionais da escola, da família, dos alunos e 

da comunidade local na definição das orientações imprimidas aos processos 

educativos e nas formas de implementá-las, tendo como apoio um processo 

contínuo de avaliação das ações, a fim de garantir a distribuição social do 

conhecimento e contribuir para a construção de uma sociedade democrática 

e igualitária. [...] 
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§ 4º O projeto político-pedagógico e o regimento escolar, em conformidade 

com a legislação e as normas vigentes, conferirão espaço e tempo para que 

os profissionais da escola e, em especial, os professores, possam participar 

de reuniões de trabalho coletivo, planejar e executar as ações educativas de 

modo articulado, avaliar os trabalhos dos alunos, tomar parte em ações de 

formação continuada e estabelecer contatos com a comunidade. (BRASIL, 

2010, p. 6). 

 

Este parece ser outro princípio norteador das condutas, uma vez que houve menção à 

prática da produção coletiva do PPP e das atividades (pedagógicas e avaliativas), que são 

compartilhadas com as famílias nos Plantões Pedagógicos trimestrais. Os Plantões 

atenderiam, ainda, ao previsto no artigo 32, que trata das avaliações, inciso I, alíneas “c” e 

“d”, no sentido de fazê-las processualmente, com caráter “formativo e participativo, ser 

contínua, cumulativa e diagnóstica, com vistas a: “manter a família informada sobre o 

desempenho dos alunos;” e possibilitar o direito das famílias de discutir estes resultados e 

rever os procedimentos nos casos em que as queixas fossem pertinentes” e “reconhecer o 

direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias 

superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes” 

(BRASIL, 2010, p. 9).  

Em outro aspecto, poder-se-ia inferir como práticas norteadas pela democratização do 

espaço escolar, o espaço aberto da sala da coordenação às demandas familiares, ao 

acolhimento e à escuta dos pais. É conduta que está prevista no artigo 26 da mencionada 

Resolução, ao tratar da criação de um ambiente propício à aprendizagem, ao falar sobre o 

“cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias” (BRASIL, 2010, p. 7). 

Uma prática nomeadamente democrática realizada pela escola, no período em que 

ocorreram as entrevistas, é a definição da direção da escola por meio de eleições, em que 

participavam, família, alunos e comunidade escolar. Assim, as famílias se mobilizam no 

momento de escolher a nova gestão da escola e a participação nas votações é vista como 

aprovação ou não do trabalho desenvolvido. A escola, por sua vez, atua no sentido de “dar 

satisfação” à família, sendo essa ação obrigatória, principalmente, por ser pública. As ações 

acontecem também de maneira mútua, para pleitearem melhorias, em prol de uma causa 

comum: propiciar às crianças a situação mais propícia para que aprendam.  

Além disso, estes espaços onde se pratica a relação família-escola podem ser 

considerados como uma forma de, na linguagem de Amado (2008), oferecer às famílias o 

poder local nos projetos educativos desenvolvidos (dentro ou fora) da escola — isso seria 

propiciado, na concepção da coordenadora, pela abertura da escola às demandas e às 
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reinvindicações da família. Uma consideração, que poderia ser melhor aprofundada sobre este 

espaço de trocas e orientações, seria até que ponto essa abertura se efetiva na consideração 

das demandas, uma da outra, dentro das condutas individuais e coletivas nos lares, nas escolas 

e nas aulas. Essa reflexão se faz necessária, porque, como vimos, a interação é multifacetada e 

complexa, marcada, pois, por interesses comuns e divergentes, sendo sua tensão resultante 

dos conflitos relacionados às competências da família e da escola. 

Esta interrelação entre a previsão da legislação é uma inferência que precisaria ser 

melhor investigada em momento posterior junto às professoras, uma vez que as informações 

fornecidas sobre a forma de desenvolvimento/aprendizagem das estratégias da escola para as 

práticas da relação família-escola faziam referência (a) às relações interpessoais (dentro da 

equipe escolar e com a família); (b) a uma escuta da família; (c) leituras; (d) conhecimentos 

de outras áreas. Assim, mesmo estando sintonizadas com o que se consideraria gestão 

democrática no âmbito da legislação, os motivos e práticas não necessariamente foram 

construídos a partir dos seus textos. 

No que tange ao aspecto relacional, há a constatação, pelas educadoras, de que o que 

se sabe sobre as relações família-escola e a maneira como constroem essas práticas no 

cotidiano seriam aprendidas dentro da própria relação na escola e com a família. Como 

sinalizou Silva (2011), esta colaboração de ações entre escola e é algo que se aprende 

colaborando. No que se refere à democratização na perspectiva de Amado (2008), ela se daria 

por regras construídas coletivamente, de maneira consensual, o que tornaria possível um 

clima de paz importante para o trabalho conjunto. A partilha de responsabilidades e iniciativas 

seria, também, resultante destes acordos e seria possível se, dentro da escola e da sala de aula, 

houvesse uma ação de liderança que buscasse valores comuns dentro da comunidade escolar, 

incluindo os alunos (AMADO, 2008). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos pontos fortes desta dissertação é trabalhar com o tema relação família-escola 

na perspectiva da fenomenologia sociológica no âmbito da educação. Outro ponto forte é 

levantar a questão da necessidade de estabelecer essa relação família-escola, questionando se, 

de fato, ela é necessária para promover a formação para a cidadania e o trabalho, visto que, a 

partir das considerações sobre socializações primária e secundária, do trabalho de Berger e 

Luckmann, há a indicação de um rompimento com a ideia de amor ao professor na relação 

família-escola. Assim como a socialização secundária implica uma “apreensão de realidades 

parciais com cortes específicos”. 

A relação família-escola é, ainda, um tema que merece atenção por parte dos 

estudiosos da educação. Isto porque, como relatado pela teoria e pela fala das educadoras, ela 

seria a principal dificuldade da escola na efetivação de seu objetivo essencial, o aprendizado 

da criança. Algumas inferências puderam ser feitas sobre esta dificuldade, que teria suas 

tensões fortemente localizadas na difícil visualização das fronteiras entre o papel 

educador/socializador da família e da escola. 

Esta situação está relacionada a mudanças vivenciadas por ambas as instituições 

sociais, com uma ampliação de suas funções e com o estreitamento progressivo dos laços 

entre elas. Pela perspectiva das educadoras desta pesquisa, as funções seriam mais claras para 

a escola que, por sua vez, não teria como se abster de cumpri-las, mesmo que, para isso, 

tenham que assumir funções que atribuem às famílias. Neste caso, as famílias seriam 

consideradas parceiras quando se responsabilizassem por seu papel, normalmente evidenciado 

à comunidade escolar pelo comportamento e desempenho da criança na sua escolarização e 

pela presença dos pais no ambiente escolar. 

É importante salientar que a esfera doméstica não está diretamente disponível à escola, 

ficando as inferências restritas aos aspectos visíveis no espaço escolar, aos relatos eventuais 

das crianças, dos pais e da comunidade. Por isso, a compreensão sobre a família foi, muitas 

vezes, apresentada como consequência do que esperariam de famílias que participam — o que 

evidenciaria a presença doméstica dos pais na escolarização dos filhos —, bem como sobre a 

sua presença ou não na escola. 

Por compreender que, mesmo trazendo desafios importantes à escola, a família é 

necessária para que possa efetivar o aprendizado de seus alunos, a escola estudada abre seus 

espaços para que seja ocupado pelos pais, promovendo uma democratização da sua gestão. No 

entanto, deve-se refletir que apenas acolher a família e escutá-la, trazê-la para o espaço 
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escolar não significa que esta efetivamente seja democraticamente participativa. Isso 

demandaria a criação de espaços onde os valores e regras poderiam ser negociados para a 

criação de consensos. Um aspecto que poderia ser melhor aprofundado, neste caso, seria 

investigar, junto às educadoras, como as informações obtidas no contato com a família são 

utilizadas nas decisões escolares. 

A partir do revelado pelos relatos das participantes, nota-se, portanto, que a relação 

entre a família e a escola é reconhecida em sua importância, indicando de maneira hipotética, 

uma ação reguladora de uma pela outra para o benefício dos direitos da criança que está 

aprendendo, muito mais do que uma participação efetiva dos pais nas decisões referentes à 

gestão escolar. Nesta relação, observam-se movimentos que se iniciam na escola e 

movimentos que partem da família, sendo salientada que a qualidade desta interação se 

encontra na presença ou não desta na escola. 

 O conhecimento da diversidade familiar e a preparação da comunidade escolar para 

lidar com ela são trazidos como importantes fatores propiciadores da aprendizagem da 

criança. Esta informação e a sinalização de que a presença da família é necessária ao sucesso 

do aluno do segundo ano do ensino fundamental, demonstram que há uma busca da escola 

para conhecê-la melhor como uma estratégia para promover o aprendizado da criança, bem 

como possibilitar aos pais uma participação mais colaborativa como seria direito deles e dos 

seus filhos. Compreender os motivos de suas presenças e ausências, de uma maior ou menor 

participação no cuidado de seu filho, poderia resultar em interações e resultados mais efetivos.  

 Esta relação foi demonstrada como algo por melhorar tanto pela escola quanto pela 

família, justificando a importância de melhor se conhecerem as motivações e as 

intencionalidades que movem educadoras, pais, mães e parentes na maneira como ela se 

desenvolve no cotidiano desta interação. A teoria da fenomenologia social de Schutz se 

mostrou, neste sentido, como uma importante contribuição para maior compreensão deste 

espaço de interação que prioriza o aprendizado da criança no segundo ano do ensino 

fundamental e contribui para entender o tipo de relação família-escola colaborativa. 
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APÊNDICE 01 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

ORIENTANDA: MARÍLIA DE AZEVEDO ALVES BRITO 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. NILMA MARGARIDA DE CASTRO CRUSOÉ 

 

 

 

TERMO DE ADESÃO 

 

 

Eu,................................................................................................................................................, 

RG:________________, professora da rede municipal de educação de Vitória da Conquista, 

BA, após os devidos esclarecimentos quanto ao objeto, objetivos e procedimentos do estudo, 

aceito participar da pesquisa: “Relação família-escola nos anos iniciais do ensino 

fundamental: sentidos atribuídos pelas educadoras”, permitindo ser entrevistada por 

responsável pelo trabalho e concordo com a posterior publicação dos resultados. Estou ciente 

de que, mesmo aceitando participar da pesquisa, posso, a qualquer momento, desistir não 

sendo submetida a nenhuma sanção. 

 

 

___________________________________________________ 

                                                     Assinatura da educadora  

 

 

 

Presenciamos a solicitação, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite da colaboradora em 

participar. 

 

Testemunhas: 

 

Nome:                                          Assinatura:_______________________ 

 

Nome:                                            Assinatura:_______________________ 
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APÊNDICE 02 

 

QUADRO DE ANÁLISE HORIZONTAL FINAL 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA CONDUTA DAS EDUCADORAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE REGISTRO 

CONCEITOS DE 

ESCOLA: 

ATORES  

PAPEL GESTOR 

DO DIRETOR 

Líder  NARA: “É... Que que é diretor?”. E toda 

escola tem que ter um líder, né?! Então, 

ele é o líder, né?! Da escola. 

 

Administrador NARA: “É... Que que é diretor?” 

Diretor? É a pessoa que... né?! ... gesta a 

escola... né?! Que está ali para estar na 

frente. Porque... Claro que toda 

organização precisa de... de... de um 

diretor... de alguns... para poder estar 

gerindo, né?! ... tudo o que acontece na 

escola. Tanto os funcionários, como os 

recursos que vêm...  

SAMARA: O diretor na escola é a 

pessoa responsável pelo setor 

administrativo, né? Aquela que pessoa 

que vai organizar todos os setores. 

Secretaria, é..., cantina... 

Papel triplo ROBERTA: O papel do diretor ele está 

bastante... Como é que eu diria... 

Acumulado. [...] mas o... o diretor tinha 

que ter esse tripé. Ele é responsável pela 

parte administrativa da escola, parte 

financeira da escola, de toda essa 

organização que essa escola necessita. E 

mais a questão dele dar conta um pouco 

e dar suporte pra o pedagógico. Esse... é 

a função do diretor.[...] O diretor, ele 

tem um papel administrativo, financeiro 

e pedagógico... Mas quando chega no 

pedagógico por ser... ele pouco dá conta. 

Poucos diretores dá conta disso. E aí é 

onde entra o papel de um coordenador 

pedagógico... tem que ter condição de 

ter esse olhar, 
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O PAPEL DE 

GESTORA 

PEDAGÓGICA DA 

COORDENADORA 

COMO FOCO NO 

APRENDIZADO 

DA CRIANÇA 

Coordenar os 

professores: 

planejamento, PPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARA: O coordenador ele tem a 

função de coordenar os... os professores, 

né?. De fazer o... o... o planejamento 

com a gente. De fazer o PPP, né? De tá... 

de tá direcionando as ações que vão 

ocorrer na nossa escola, né? É um 

suporte, porque tudo que a gente precisa, 

a gente recorre à coordenação. 

NARA: O coordenador... o que seria a 

função dele ... o que.... estar ali 

coordenando... auxiliando o professor. 

[...] Então todo... é... e... e... essa questão 

pedagógica... todo... toda, né?! O 

coordenador está para estar orientando, 

estar buscando... 

Cuidar das avaliações 

diagnósticas de 

alunos com NEE 

ROBERTA: As atribuições do 

coordenador ele é literalmente 

pedagógica. [...] dar suporte ao 

professor, a questão de dar conta das 

avaliações diagnósticas... de alunos que 

têm dificuldades, de alunos com 

[Necessidades Educativas Especiais] 

NEE [...] Então assim, o coordenador ele 

tem várias atribuições, mas eu ainda 

tento... concentrar mais no pedagógico.  

Disciplina do aluno ROBERTA: Só que dentro da questão 

pedagógica existem situações assim, que 

acaba uma demanda suprindo a outra. 

Então aqui, por exemplo, aqui eu dou 

conta da disciplina do aluno [...] Se o pai 

me atende, o que que aquilo é 

importante para o pedagógico? Se eu 

tenho que tentar ajudar na disciplina 

daquela criança o que que é bom para o 

pedagógico? 

 Atender professoras, 

pais e alunos 

ROBERTA: Então, se tratando do bem-

estar da criança, você acaba é, abrindo 

leque para sua... demanda. Mas, mesmo 

assim, eu tento... é... me concentrar no 

que se trata do pedagógico. [...] e... de 

pais que procuram e você precisa 

atender, você precisa ter... energia, você 

precisa ter... saber acolhê-los. [...] por 

conta daquela criança que precisa de 

ajuda, né? De orientação, a família... 

Mas no geral, eu tento segurar... a minha 

função... dentro, dentro disso.  

 Atuar como ponte 

entre membros da 

equipe e entre escola 

e família 

ROBERTA: Ponte... É porque é assim, 

gestão... é mais como um grupo aqui. A 

gestão é o diretor... o diretor e o 

secretário e o coordenador pedagógico. 

Uma equipe tem que trabalhar junto, 

falando numa mesma língua... Então eu 

tento fazer uma... ponte e tento ter um 
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olhar pra que eu possa, lá no final, 

atender a criança. Atender o aluno, 

atender a... o adolescente que precisa. 

Porque se você desnorteia um... pode 

desequilibrar o outro.  

SAMARA: Ela é... É ela também que 

faz a ponte entre o professor e a família, 

né? Porque as vezes a gente tem que 

passar primeiro o caso pra ela, pra ela 

tentar resolver, né, e juntar, né, a família 

e o professor. 

ROBERTA: Que se uma professora 

chega, “ROBERTA eu não tô 

conseguindo trabalhar com essa criança 

por conta disso, disso, disso...”. Aí eu 

faço o que? [...] eu tenho que, né, 

trabalhar a questão de disciplina. Eu 

tenho que ver o que que tá acontecendo, 

eu tenho que ver... que convocar a 

família... 

AS 

PROFESSORAS E 

SEU PAPEL 

EDUCADOR 

Papel de transmitir o 

conhecimento 

ROBERTA: É fazer com que essa 

criança aprenda. [...] De garantir os 

direitos de aprendizagem dele. 

ROBERTA: Eu acho que, em 

entrelinhas, eu já disse qual o papel 

desse professor. O papel do professor é, 

basicamente falando, é transmitir 

conhecimento. Era o papel do professor. 

Criança vem, apresenta as dificuldades, 

têm que ser sanadas... Eu costumo dizer 

“Oh, o nosso papel é transmitir 

conhecimento. 

 

NARA: “Hum... É... O que que é 

professor?” Professor? Meu Deus! Eu 

acho que professor, o que... é aquela 

pessoa que está aqui para ensinar, para 

transmitir esse conhecimento, né?! Ao 

aluno... 

 

Papel de mediar 

aluno e conhecimento 

SAMARA: Funciona como mediador, 

né? Assim, é mais isso mesmo de... de 

mediar o... o... o conhecimento. É 

pegar... é... aproveitar o conhecimento 

próprio da criança, porque ela não chega 

aqui sem nada, né? Ela tem o seu 

conhecimento de mundo. E através deste 

conhecimento de mundo que ele tem, 

conseguir mais conhecimento e 

aperfeiçoar o que ele já viu. [...] O 

professor? Transformador de opiniões, 

né?  

 

Ações individuais e ROBERTA: Esses direitos de 

aprendizagem, tanto do raciocínio lógico 

como do... na... na parte de... de... 
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coletivas 

 

português e outras disciplinas eu tenho 

que garantir. Então, o que ocorre que de 

todos... todas essas demandas que o 

professor tem e que é o papel dele, ele 

tenta dar conta, muitas vezes ele vai 

muito além do que isso, do... Além 

disso.  

ROBERTA: O que eu expliquei. Ele 

acaba abraçando outras questões que 

chega e ele tenta administrar. Tanto 

dentro da sala de aula, como juntamente 

como a coordenação, a direção, toda a 

equipe... que tá ali por trás... né? Dessa 

criança, deste aluno pra gente poder 

ajudar.  

ESCOLA: 

ESPAÇO COM 

PAPEL DE 

EDUCAR E 

SOCIALIZAR 

Lugar que 

proporciona o 

aprendizado 

De conhecimentos / 

conteúdos de forma 

sistematizada 

SAMARA: Escola é um lugar de 

proporciona aos alunos o aprendizado. 

ROBERTA: Eu costumo dizer que ela é 

a responsável pelo conhecimento. 

Conhecimento sistematizado. 

Conhecimento onde nós iremos 

enquanto indivíduos dentro dessa 

sociedade necessitar... Dessa... Dessa 

condição. 

De valores para a 

vida em sociedade 

ROBERTA: hoje tá muito difícil uma 

escola... ela só trabalhar per... a questão 

do conhecimento sistematizado. Ela, lá 

no final, ela forma cidadão mesmo. [...] 

O papel hoje da escola, ela está indo 

além, de ser responsável só pelo 

conhecimento, pela sistematização desse 

conteúdo. De fazer com que o indivíduo 

se prepara para outros rumos... que ele 

venha a querer tomar. Tanto na parte 

pessoal quanto na profissional. Ela acaba 

abraçando a questão de valores.  

De socialização do 

conhecimento 

Socializar diferentes 

saberes e 

conhecimentos que 

trazem de casa 

NARA: Escola é o lugar... assim... de 

socializar os conhecimentos, os saberes. 

Que os alunos já vêm com os seus 

conhecimentos de casa. E aqui... ele – o 

que? – amplia os seus conhecimentos... e 

outros conhecimentos, também, 

adquiridos, né?! Que é transmitido pelo 

professor e, até, pelos colegas, né?! Que 

tudo... geralmente todo assunto que você 

vai dar, ela tem determinado 

conhecimento daquilo, né?! De certa 

forma, lá na família... na convivência 

dele. E, aqui, amplia e, também, ele 

adquire outros.  

 

Complementaridade 

com a família  

Dá suporte à família 

quando ela não dá 

conta para que a 

ROBERTA: A escola ela vem pra... 

Fazer com que essa educação... Onde a 

família não tenha condições de dar esse 
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criança possa 

aprender 

suporte ... A escola, ela vem suprir essa 

necessidade [...]A gente dá conta de 

valores... Muitas vezes a gente é 

psicóloga, é mãe, é professora, é... é... é 

de tudo um pouco. Porque vocês tá ali 

com aquela criança quatro horas, uma 

manhã, uma tarde toda, os problemas 

que surgem ali você tem que resolver, 

tem que dar conta, porque isso depende 

muito do aprendizado dessa criança [...] 

A gente dá conta de valores... Muitas 

vezes a gente é psicóloga, é mãe, é 

professora, é... é... é de tudo um pouco. 

Porque vocês tá ali com aquela criança 

quatro horas, uma manhã, uma tarde 

toda, os problemas que surgem ali você 

tem que resolver, tem que dar conta, 

porque isso depende muito do 

aprendizado dessa criança.  

CONCEITOS 

ATRIBUÍDOS À 

EDUCAÇÃO 

EM RELAÇÃO À 

SUA 

FORMALIDADE 

A educação escolar é 

formal enquanto que 

a familiar é informal 

CONCEITO DE EDUCAÇÃO – 

FORMALIDADE: “Num primeiro 

momento, eu gostaria que você 

conceituasse, para mim, o que é 

educação”. Tem o enfoque, que pode ser 

formal, informal... né?! Lá na escola... ô, 

em casa... o aluno já recebe a educação... 

essas informações com a família. Aqui 

na escola, é transmitida... né?! ... de uma 

forma mais assim... formal... essa 

educação... com o professor. 

RELAÇÃO COM A 

SOCIEDADE 

Transformando o 

mundo pela 

transformação do 

aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARA: A educação eu... conceitua 

como uma forma de transformar o 

mundo, né? Porque é a... é a... é através 

dela que a gente pode é... como eu posso 

dizer... que a gente pode... é... fazer com 

que nossos alunos fiquem com uma nova 

postura, né, sobre o mundo. 

 

Base para saber viver 

em sociedade 

 

ROBERTA: A educação é a base de 

todo ser humano, todo indivíduo, é a 

partir da educação que a gente sabe 

como lidar dentro da sociedade. Então, 

se eu tenho uma direção dentro da 

educação, com certeza meu papel na 

sociedade, é... Como eu sou como 

cidadão, vai me dar essa condição e... A 

(a) educação, ela é o caminho. 

 



 

 

 

79 

 

A sociedade avança 

sob a direção da 

educação 

ROBERTA: Então assim, em se tratando 

de sociedade ela é crucial. Toda 

sociedade precisa ter a direção da 

educação, quer dizer, uma sociedade 

equilibrada, uma sociedade que avança e 

que ela possa ser literalmente, é (...) 

como é que eu diria (...) em todos os 

sentidos crescer tanto necessariamente 

econômica e social ... Educação ela tá na 

frente. 

RELAÇÃO COM O 

CONHECIMENTO 

TRANSMITIDO 

 NARA: Educação é transmitir 

conhecimento [...] É transmitir 

realmente conhecimento, né?! 

 

ROBERTA: Educação para mim é (...) 

ela vem para contribuir, somar e ampliar 

o conhecimento do aluno, né, é (...) em 

todos os âmbitos.  

CONCEITOS 

ATRIBUÍDOS À 

FAMÍLIA 

A FAMÍLIA 

INTERPRETADA 

EM RELAÇÃO AO 

SUA PAPEL 

EDUCADOR E 

SOCIALIZADOR 

 

Família como 

origem, base da 

formação do humano 

 

SAMARA: Família é fundamental. A 

família... É a partir da família, né? É a 

partir da família que, que tudo, que tudo 

começa. 

NARA: Família? Acho que é a... É a 

base. É a base de... do ser humano... é a 

família, né?! [...] A gente fala assim... 

aqui é educação... aqui a gente transmite 

a educação, sim... mas a educação 

também vem de lá... da base, que é a 

família, né?! A família... acho que é tudo 

assim... pra que o aluno... A gente 

percebe, assim... aquela... aquele aluno 

que tem o acompanhamento da família. 

A diferença daquele que não tem o 

acompanhamento da família. Então, é a 

base, né?! ... da educação. Acho que 

vem nisso.  

 

ROBERTA: Se tratando do papel da 

família que seria... Educar é papel da 

família. 

Acompanhar/atender 

os filhos em casa 

com qualidade 

 

 

ROBERTA: Mas, então, o que é 

família? É dar qualidade de atendimento 

ao seu filho em casa... [...] Uma criança 

que precisa de suporte, de reforço, tanto 

do lado emocional quanto do lado 

intelectual. Uma criança que não tem um 

abraço da mãe. Uma criança que não 

tem o cheiro da mãe, que não tem um 

beijo da mãe. Que não tem a comida 

preparada pela mãe [...] vou dar um 

exemplo meu, eu sou a família... Se eu 

tiro 40 minutos só para a minha filha 

isso tá rendendo lá, já ajuda. Eu preciso 

dar conta do que acontece com a minha 

filha. É obrigação minha enquanto mãe. 

É um papel meu enquanto mãe... Então 
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assim...  

 

Acompanhar os 

filhos dando suporte 

e reforço à escola 

 

 

 

ROBERTA: Atividades extraclasse, 

acompanhamento da... fazer valer a aula 

do dia... é papel da família. [...] O que é 

papel da família, educar, dar re... dar 

esse reforço à escola. Ter esse 

esclarecimento, trabalhar valores. [...] 

Investigar qual a dificuldade maior dele 

dentro da escola para ele que possa 

ajudar. Essa... 

EM RELAÇÃO À 

SUA ESTRUTURA  

Estrutura em 

referência à sua 

presença na vida dos 

filhos/alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARA: Então essa família precisa 

ser estruturada. Aqui, aqui a gente vê as 

crianças que não tem família estruturada 

como elas são prejudicadas. E a família 

tem que tá presente, né? Principalmente 

no convívio escolar [...] Uma família 

que ela é, que ela é unida, que pai e a 

mãe é presente. Que a mãe e o pai, é, 

educam seus filhos. [...] família 

desestruturada que [...] Não se preocupa 

de, de ter uma, de dar uma, uma 

alimentação porque às vezes sai, deixa 

as crianças sozinhas, e não se 

preocupam se tem tarefa de casa, ou se 

não tem. Muitas vezes nem trazem essas 

crianças pra, pra, pra poder vir pra 

assistir aula. 

ROBERTA: Aquela criança, quando ela 

não tem assistência do pai, da mãe, avó, 

vou contar as família, é... o que ele 

precisa mais perto. Uma criança que a 

mãe sai cinco da manhã e chega oito da 

noite. Uma criança que não tem, assim, 

o direito de sentar com a mãe meia hora, 

quarenta minutos por dia. [...] Assim... 

que eles chegam pra mim e falam 

assim... “Eu não vi minha mãe hoje (...). 

Eu sai sozinho de casa... É... Eu 

esquentei a comida sozinho...”. Então, 

assim, são coisas que (voz trêmula) 

(pausa longa), mesmo eu convivendo a 

tantos anos, eu ainda me emociono. 

Desestrutura é isso. 

Em relação à sua 

diversidade de tipos 

ROBERTA: Então, esse é o papel da 

família na minha concepção. Conceituar 

família é complicado porque a família 

hoje, ela tem um leque imenso. 

Conceituar família hoje é muito... 

polêmico, eu diria a você. [...] A gente 

enfrenta, assim... lógico, vários 

problemas. Porque a... a diversidade é 

muito grande, imensa [...] E vários tipos 

de famílias. Desde aquela que dá 

assistência, à criança que necessita em 
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casa, como é de direito, como aquela 

família que, muitas vezes, não tem 

condições, como aquela família que 

também é desligada, como aquela 

família que não tem responsabilidade... 

Como aquela família que... é... é... acha 

que a escola é que tem que dar conta de 

tudo. Então, de tudo um pouco a gente 

tem. 

A FAMÍLIA EM 

SUA RELAÇÃO 

COM A ESCOLA 

É compreendida 

como aquela que 

delega à escola seu 

papel 

ROBERTA: Então os papeis hoje não 

estão muito definidos. Infelizmente, não. 

O que é da escola, o que é da família? 

[...] O que tá hoje é uma confusão, a 

família acha que a escola tem que dar 

conta de tudo... e não tem! 

(enfaticamente). Daí, número de 

problemas na sociedade... também é 

isso. 

ROBERTA A família necessita por 

conta de que? A escola é como se fosse 

parte da família hoje. Se meu filho não 

estiver na escola hoje, que que eu vou 

fazer da minha vida? E a própria família 

fala assim: como é que eu vou trabalhar? 

Eu não aguento ficar o dia todo dentro 

de casa com meu filho.[...] Hoje a 

família ela tem a necessidade tão crucial, 

tão grande (enfaticamente) de que a 

escola exista. De que a... a escola esteja 

aberta, de que ela esteja funcionando. 

Por que ela não dá conta dentro de casa 

do que acontece.  

ROBERTA: Se você... se você enquanto 

família não dá conta do que acontece na 

escola, no período da tarde... então... [...] 

E o que que é ser parceira? É realmente 

entender, conhecer e saber o que que tá 

acontecendo na escola com seu filho 

para em casa ela melhorar...  

CONCEITO DE FAMÍLIA: RELAÇÃO 

COM A ESCOLA – ASSUNÇÃO DE 

PAPEL DA FAMÍLIA: Se acontecer 

dentro da família, ela tem que resolver, 

só que o que trata de escola, muito 

pouco. O que acontecer dentro da escola, 

ela tem que resolver tudo. Sendo papel 

da família ou não. . 
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É compreendida 

como aquela que 

necessita da escola / 

que a pleiteia 

ROBERTA: Como a família vê da 

escola, é a necessidade de ter essa 

escola. De uma forma ou de outra ela 

tem essa necessidade. A sociedade hoje 

tá girando em torno disso. A escola já é 

algo que a família pleiteia. Desde 

quando... Ela percebe que pode levar o 

filho para a escola... [...] A família é que 

vê o seu filho como um indivíduo que 

precisa estar na escola, mas (ênfase a 

essa palavra) que eles têm que estar na 

frente como família? Anda de forma 

diferente (...). 
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É uma necessidade da 

escola por ser seu 

suporte principal 

ROBERTAA família ela é... o 

sustentáculo de todo esse trabalho da 

escola. Ela é o suporte principal. [...] 

onde estou trabalhando, quando o 

problema sai do muro da escola a gente 

vai precisar compartilhar com a família. 

Convoca a família, chama a família, a 

família vem, e a gente tenta junto com a 

família, muitas vezes, pedir ajuda e dar 

ajuda. [...] esse tempo em casa que ela 

tem que ter com o filho. Ela precisa ter. 

Eu costumo dizer pras famílias que o 

tempo não é a quantidade, mas a 

qualidade que ela dá ao filho. Tem 

criança, tem... adolescentes aqui que 

meia hora, uma hora por dia, se a família 

desse esse... esse... esse... suporte, essa 

atenção, esse acompanhamento, esse 

reforço... É... a criança teria outra... 

outro rendimento na sala de aula. E 

rendimento qualitativo e quantitativo. 

São os dois juntos.  

[...] Eu tô tentando resolver aquilo que 

me trouxe para a escola, pra que essa 

criança tenha a condição de aprender. O 

que a gente entende é que o aprendizado 

dessa criança está sendo, literalmente, 

comprometido por questões que vêm da 

família e a gente faz o quê? A gente até 

pensa: “poxa, isso não é da gente”, mas 

a gente acaba indo até essa criança e 

tentando resolver... A parceria da família 

é superimportante. 
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É o maior desafio 

dentro da escola 

ROBERTA: Eu diria que hoje o maior 

desafio dentro de uma escola é a família. 

[...] E esse é o nosso desafio hoje. É 

fazer com que essa família tenha esse 

papel. [...] Por exemplo, uma criança 

chega com alguns problemas você 

percebe que se trata da família, da 

estrutura da família. Da condição de 

acompanhamento da família. Que ela 

ainda não... não consegue. É como se 

estivesse fugindo do pap... do... da 

condição dela. [...] A gente tenta é... 

contemplar todos os papeis que o 

professor tem, e que ele precisa, 

realmente, dar conta na escola, dentro de 

uma sala de aula... Com essas crianças... 

e adolescentes. Mas quando entra o 

papel família, é onde a gente tem uma 

dificuldade muito grande. 

MOTIVOS PARA A RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA 

APRENDIZADO 

DA CRIANÇA 

Aproxima-se da 

família para garantir 

direitos dos alunos 

 

Porque 

“aconchegando” a 

família garante 

direitos previstos em 

lei  

ROBERTA: Então eu acho que o meu 

impasse em relação a, a avançar no meu 

trabalho, era aconchegar mais, Ter mais 

a família perto. Não todo dia aqui, eu já 

falei, mas todo dia lá com seus filhos. É 

isso. [...] São direitos, que na 

constituição ela tem. Que na LDB ela 

[criança] tem. Que na lei ela tem. Mas 

ela não vive. [...] Tá muito 

desequilibrado. Tem que ter um 

equilíbrio. Tem que ter essas relações. 

Porque é uma coisa, é uma meta minha, 

fazer com que a família saiba qual é o 

papel dela. E dentro da escola, quando 

ele precisar ser convocado. Como ela 

pode ajudar seu filho fora da escola. 

NARA: Se precisar de alguma coisa está 

aqui a direção... sempre está acolhendo 

essa família... precisa o aluno estar com 

alguma dificuldade, está chamando a 

família. Porque se não for assim não tem 

como, né?! 

Escola se aproxima 

da família para 

garantir aprendizado 

da criança 

Porque uma relação 

de confiança faz parte 

do aprendizado 

 

ROBERTA: Tem... Tem. Tem porque, 

assim, você, você a... adquire respeito, 

confiança. E a, a confiança ela, ela, ela 

faz parte do, do aprendizado. Recebo 

algumas crianças aqui que tem uma 

desestrutura familiar imensa. Mas se eu 

consigo ter o mínimo de relação com 

essa família eu já ajuda essa criança, 

esse aluno. [...] Porque com a boa 

relação com a família, eu consigo 

alcançar a criança. Se eu consigo chegar 

perto da família, eu vou conseguir ajudar 

muito mais a criança. E o meu foco é a 

criança. [...] se eu tiver boas relações 
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com a família eu vou ajudar melhor. 

Porque conhecer a 

família possibilita 

ajudar a criança a 

aprender 

 

ROBERTA: [...] A relação com a 

família é muito importante. Porque ela 

vai saber direcionar: como é que eu vou 

ajudar essa criança que não tá 

conseguindo aprender? [...]Me diz? Se 

quando você vai lá pro seio dessa 

família, você percebe que a família 

(destaca a fala em “a família”) só pode 

dar isso. E o porque de ela só pode dar 

isso? Pra não faltar a comida dentro de 

casa. [...]. Então, assim, o, o, o nível 

socioeconômico daqui é muito 

misturado. 

SAMARA: É porque, assim, a família eu 

acho que deve ser acionada em qualquer 

momento, né? Porque, se não houver 

parceria da família com a escola, fica 

complicado pra gente, né? Já é um 

pouco difícil, né? Porque as crianças, 

principalmente as da, da, Escola Pública, 

tem algumas que apresentam muita 

necessidade. Necessidades especial, que 

eu falo, num sentido, assim, né nem 

necessidade, desculpe eu usar essa 

palavra, são dificuldades mesmo de 

aprendizagem... Algumas crianças 

faltam muito, às vezes porque a mãe 

trabalha fora, não tem quem traz. 

Proporcionar 

melhorias no 

trabalho das 

educadoras 

 

Porque o apoio da 

família é necessário 

para a escola avançar 

ROBERTA: Então, se você avaliar, o 

fator família... é... ela é... Aquilo que a 

escola precisa... pra ela ter cem porcento 

de sucesso. [...] A gente faz porque... o 

trabalho da escola não consegue avançar 

se a gente não tem o apoio da família. 

Você pode ter excelentes profissionais, 

com formações de excelência, mas, lá no 

final, o que faz valer, é essa, essa 

parceria família e escola, professor, 

coordenador, direção...  

SAMARA: Quando ela, ela vem, assim, 

acontece de forma, de forma, de forma 

muito boa. Porque muitas reconhecem, 

sai, corre atrás do, do, do prejuízo. 

Então, assim, quando elas vêm, acontece 

de forma muito boa. Funciona, funciona. 

NARA – Eu acho que tem um bom 

relacionamento aqui, né?! Sempre 

busca... É claro que sempre pode 

acontecer, né?! ... que pode, até, 

acontecer um probleminha assim, mas 
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que acredito que há um relacionamento 

bom com essa família.  

 

SAMARA: Tem famílias que às vezes é 

solicitada que vem pra escola e não vem. 

Tem muita família presente, mas 

também tem muita ausente. 

Assume-se o papel 

de mediadora 

 PESQUISADORA: É... e que você vê, 

no caso já, a relação da coordenação 

com a família. Rapaz... eu... eu... Se é 

aguçado pro diretor, você imagina como 

é para o coordenador. E porque que eu 

tô falando isso? Eu sou a ponte 

principal, eu sou a mediadora entre a 

escola, o professor, o aluno e a família. 

 

NARA: A coordenação já toma 

providências. Já tá ligando para ver o 

que aconteceu. Então, há essa ligação 

com a família. Ela... ela... faz muito essa 

ligação. Até mais do que a gente, porque 

muitas vezes a gente não pode toda hora 

ficar mandando um pai aqui, né?! 

(incompreensível) o pai... ó, mas 

aconteceu isso e tal, eu tô precisando 

falar com fulano. Dá uma ligadinha. A 

gente... então, eu mando um comunicado 

pra gente. Às vezes, ela mesmo atende... 

dependendo do que for. Se não precisar 

vir aqui, a gente diz: ó, tá acontecendo 

isso e isso. Ela mesmo resolve, lá. 

Então, é assim que funciona, né?! [...] 

Eu tô meio com dificuldade com uma 

menina aqui, que sumiu. E essa menina 

o mês de novembro praticamente não 

veio, né?! Então, vou falar com a 

coordenação. 

 

 Família se aproxima 

da escola pelo 

aprendizado dos 

filhos 

ROBERTA: Elas gostam muito de 

comparar. Elas gostam muito de... Dizer 

“Ó, fulano faz isso, eu não faço... minha 

família é assim, aquela família é 

assado”. [...] Confronto, quando elas 

percebem que tem famílias que 

realmente não fazem o seu papel. E 

criança X e Y está dando trabalho. E que 

tá incomodando o filho delas. Aí há o 

confronto. Eu faço o meu papel, porque 

o pai dela não faz? Esses confrontos que 

são administráveis. Que são... 

equilibrados, mas tem! Mas tem. 

NARA: Às vezes, é parente e está na 

mesma sala. Aí, uma hora que tá 

aquela... eu acho que é uma rixazinha, 

uma coisinha lá com um e com outro, e 

acontece muitas gaia. Amanhã não deixa 

fulano com não sei quem... Acontece 

alguma coisa assim mais quando é 

parente, mas quando não... eu não vejo, 
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assim, problema com eles, não. 

GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

ESCOLHA DA 

GESTÃO 

Eleição para diretor 

com a participação de 

toda comunidade 

(escolar e local). 

NARA: Tanto é que pode ver agora a 

questão da comunidade, aí, na eleição 

que houve. Então, a eleição foi... Olha, 

eu nunca vi um número de pais que 

votaram aqui, que... que deram sim. 

Porque só tinha uma chapa, né?! Mas 

deram sim, a esta chapa, né?! [...] 

Eleição para direção, que acontece de 

dois em dois anos, né?! [...] Tem alunos 

que a partir de 12 que vota. Os 

funcionários efetivos votam. Não os 

contratados. É só os efetivos. E a 

comunidade. Então, houve assim... um 

grande número de... de... de sim. Foi 

sim, mas só com uma chapa: sim, não. 

Então, foi ótimo. 

 Compartilhar por ser 

pública 

Porque é dever da 

escola e porque 

facilita a gestão 

escolar. 

ROBERTA: Eu digo que é obrigação da 

direção saber como lidar com a 

comunidade (enfaticamente). Porque ela 

está ali realmente para receber essa 

comunidade bem, pra melhorar essa 

relação com a comunidade. Direção que 

não trabalha com a comunidade, ela tem 

“ns” para lidar com os problemas que 

ela já tem. [...] A dar explicação pra 

família, a dar... a dar satisfação pra 

família, porque ela é pública, ela é 

pública.  

 

 As famílias se 

Proporcionar 

melhorias na escola 

Para que a escola 

cuide dos conteúdos, 

dos direitos de seus 

filhos, condutas das 

professoras, 

desempenho dos 

filhos. 

ROBERTA: A escola pública, ela tem 

que ser organizada. Quando a família se 

organiza, que é o direito dela, eu 

também me organizo, eu também 

melhoro como profissional. [...] Ela tá 

me alertando: “Ei, você precisa 

melhorar”. E quando eu falo, eu, eu 

ROBERTA, professora, coordenadora, 

diretora, o que for! Cada um na sua 

função tem que saber, que ele precisa 

melhorar. quanto na questão da 

segurança de conteúdo, nos direitos que 

a criança tem, no dever que ela tem... Eu 

acho que isso é importante. [...] Se a 

família reivindicasse dez por cento do 

que ela tem direito, a escola seria outra. 

[...] A família tem essa liberdade, ela 

tem essa abertura de chegar pra mim e... 

falar mesmo! Correto? Então assim, é... 

são coisas que eu considero positivas. 

[...] Se unem quando há o interesse da 

escola é pros filhos delas. Elas se unem.  

 

NARA Nunca é cem por cento das 

coisas. De repente, tem alguns 

professores que os pais, a comunidade 

pode não gostar tanto... por um ou outro 

motivo, mas acho que, no geral, há um 

bom relacionamento. 
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ESTRATÉGIAS PARA A PRÁTICA DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

ESCOLHA DA 

GESTÃO 

Eleição para diretor 

com a participação de 

toda comunidade 

(escolar e local). 

NARA: Tanto é que pode ver agora a 

questão da comunidade, aí, na eleição 

que houve. Então, a eleição foi... Olha, 

eu nunca vi um número de pais que 

votaram aqui, que... que deram sim. 

Porque só tinha uma chapa, né?! Mas 

deram sim, a esta chapa, né?! [...] 

Eleição para direção, que acontece de 

dois em dois anos, né?! [...] Tem alunos 

que a partir de 12 que vota. Os 

funcionários efetivos votam. Não os 

contratados. É só os efetivos. E a 

comunidade. Então, houve assim... um 

grande número de... de... de sim. Foi 

sim, mas só com uma chapa: sim, não. 

Então, foi ótimo. 

Estratégias 

desenvolvidas no 

espaço escolar 

 

Estratégias 

individuais para a 

relação 

Acolher e ouvir a 

família mais do que 

falar 

 

SAMARA: Receber os pais sempre, né, 

alegres. Nunca partir, assim... A gente 

tenta ser o mais, é, o mais transparente 

possível, né, de forma que não vai, que 

não vai desagradá-los. Mesmo, né, tendo 

que falar os pontos negativos dos, dos, 

dos seus filhos. Todas as vezes que os 

pais vieram aqui na escola pra poder 

falar comigo, sempre atendo eles. Nunca 

deixo ninguém voltar, a não ser, assim, 

que tenha alguma, alguma reunião. 

ROBERTA: Atendendo, na medida do 

possível, é... cada uma... E aí você 

começa a... conhecer as famílias, saber 

da rotina delas, como é essa rotina das 

crianças em casa pra que ela esteja aqui 

assim.  

Você vai aprendendo que falar muitas 

vezes não é o caminho, mas a escuta é 

mais. [...] eu atendendo famílias, e ela 

chorar pelo problema que tá 

acontecendo, seja ele financeiro ou 

emocional, uma separação, um problema 

sério que o filho que tá no mundo das 

drogas, tem pais que separaram. Tem, 

tudo isso eu vivi. 

 

 

 Assume-se 

responsabilidade com 

seu trabalho para ter 

credibilidade (relação 

de confiança para a 

construção de 

trabalho conjunto) 

ESTRATÉGIAS PARA A RELAÇÃO – 

RESPONSABILIDADE PARA TER 

CREDIBILIDADE COM A FAMÍLIA: 

“É... quais são as estratégias que você, 

Núbia, usa para fazer essa relação 

família-escola?” Eu acho que o próprio 

trabalho da gente, né?! Família, eu acho 

que dá credibilidade. Eu acho assim... eu 
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 sempre procurei trabalhar com 

responsabilidade, com cumprimento de 

horário. Até assim quando aluno... por 

exemplo, sete e meia eu já estou lá, 

esperando. Então... quer dizer, eles 

sabem... que... que... eles têm esse 

cumprimento, a maioria, né?! Sabendo 

que o professor cumpre ou que diz, tipo 

assim... É... quando o aluno faz uma 

tarefa. Então, fala assim: não trouxe ela 

de casa, vai ficar sem recreio. E eu deixo 

sem recreio. Já aconteceu... é... é... de 

depois mãe vir falar comigo e dizer: 

olha, gostei de você, porque você 

cumpre. Realmente, então, eu acho que é 

isso aí.  

 Ameniza-se os 

conflitos nas 

situações de 

confronto com a 

família 

NARA: Quer dizer... como eu te falei... 

nada é cem por cento... Às vezes, há um 

caso ou outro que pode não gostar, por 

algum motivo. Mas, no geral, acredito 

que há um relacionamento bom. 

ROBERTA: A gente tem que ter 

excelentes boas relações. Tem horas que 

eu tenho embate com família, que eu 

tenho confronto, que eu tenho conflito. 

Mas quem tem que melhorar isso sou eu. 

Eu digo, eu digo assim “poxa, eu que 

tenho que recuar”. Se a família vem de 

lá braba, sou eu que tenho que amansar.  

ROBERTA: Mas, lá no final, o que a 

gente quer mesmo é tentar oferecer o 

que é de qualidade pra o acolhimento 

dessa família. E eu, eu, eu costumo dizer 

e aprendi que essa família independente 

do que ela vem, eu tenho que ter o 

melhor pra ela. Se ela está nervosa, se 

ela está alterada, é uma postura que eu 

não posso ter. Se a família vem com o 

conflito eu tenho que... que ter outra 

postura.  

ROBERTA: De atender essa família, né? 

E eu prezo muito por isso. Porque... não 

importa o que vem de lá, qual é a 

angústia, qual é o problema, mas que 

esse atendimento, seja um atendimento 

de qualidade. É... a família já vem assim 

com... Com um semblante bastante... é... 

tumultudado. Então, a primeira coisa é 

você tentar fazer com essa família de 

uma forma gentil, sutil, né? 

 Orienta/educa a 

família para 

cumprimento de seu 

papel (garantia de 

direitos, melhoria no 

trabalho das 

ROBERTA: Tem famílias que tem um 

nível de educação altíssimos. Tem 

família que você, é... bem maleável. [...] 

Tem família que... tem hora que você 

tem que ser dura: “olha mãe, tá 

acontecendo isso e isso com o seu filho 
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educadoras) e, ó, não tem como... limite, educação se 

aprende em casa”. Mas isso tem que ser 

muito clara com a família. [...] Mas 

mostrando pra elas, a minha (função) é 

uma pra todas. Que a responsabilidade é 

da família de... de educar. O de educar é 

da família. [...] E eu falo: “olha mãe, tá 

acontecendo isso e isso, e eu acho que 

isso e isso não se trata da criança, vou 

defender. Eu sou educadora, mãe, 

professora, eu tenho que defender os 

direitos que ela tem”, né?[...] “mas 

mãe... vou levar você ao Conselho 

Tutelar, se a senhora não mudar, o seu 

tratamento e a sua postura com o seu 

filho.”. Imagina isso aí? Tu imagina? E 

assim, a condição do respeito deles por 

mim, de me ouvir e, e, e refletir sobre o 

que estão fazendo lá fora. Vai além 

disso. 

 Reuniões marcadas 

em casos extremos 

(melhoria do trabalho 

das educadoras)  

 

ESTRATÉGIAS PARA PRÁTICA DA 

RELAÇÃO: OUTRAS REUNIÕES – 

CASOS EXTREMOS: A gente busca 

também outras reuniões, outras reuniões, 

se o caso chega ao extremo, onde um 

grupo de... na sala, tá dando trabalho, a 

gente faz uma reunião também com a 

família, posicionando como é que tá o 

seu filho, seus filhos, né? E cada qual... 

vem.  

SAMARA: Quando ela é solicitada? 

Nesse caso vai uma advertência por 

escrito pra casa. Às vezes Roberta, que é 

a coordenadora, telefona, solicitando que 

essa família venha até aqui. 

Estratégias coletivas 

escolares 

(“institucionais”) 

Atendimento e 

acolhimento das 

famílias 

(acolhimento, 

conhecimento mútuo, 

estabelecer relações 

de confiança) 

ROBERTA: Ó, eu, desde o início, eu 

venho sempre fo... é, frisando a 

importância do... acolhimento dessa 

família né, na instituição. O atendimento 

é importante, né. [...] Quem assume essa 

função... ter... Eu acho que o sucesso 

perpassa, também, de que forma você 

vai... tratar, receber, acolher, direcionar, 

orientar, mediar essas famílias.[...] 

Costumo orientar os professores que 

família nenhuma deve ser atendida em 

porta de sala, que todas as famílias têm 

que ser atendidas num ambiente que ele 

tem, não só a qualidade de atendimento, 

mas a segurança, principalmente pro 

professor. E, a gente... tem alguns 

embates, né. 

Construção coletiva 

de atividades 

ROBERTA: Então cada, cada, cada... 

trimestre a gente fecha uma proposta de 

atividades, né? Diagnósticas, atividades 

trabalhadas, tudo com essas crianças. A 
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cada três meses a gente tem contato com 

essas famílias. E esse contato com essas 

famílias é muito importante.  

Realização periódica 

de Plantão 

Pedagógico 

NARA: Você está falando esse caso, 

assim, de eu chamar... Por exemplo, o 

plantão pedagógico, né?!  

SAMARA: E tem também, assim, tem 

os plantões, a cada três meses com os 

pais, pra poder falar um pouco sobre 

cada criança, o seu desenvolvimento, e 

pra tá entregando também as 

atividades... 

ROBERTA: O plantão pedagógico é 

outra estratégia que eu utilizo três vezes 

por ano, que nós trabalhamos aqui com 

trimestre. [...] E aí vem o atendimento 

do professor, corpo a corpo, tete a tete. 

Ele atende pai por pai, problema por 

problema. [...] A família também recebe 

o feedback dessa... dessas avaliações 

levando pra casa qual intervenção ela 

poderia tá fazendo. É uma estratégia 

muito positiva. Porque... ela fica assim... 

a par do que o fi... do que o filho tá 

trabalhando, o projeto, as proposta, qual 

a dificuldade dele de... de conteúdo... 

então, ela recebe esse feedback e a 

gente, na maioria das vezes, tem o 

retorno da família. 

  

Eventos para acolher 

a família 

É... esse ano, a gente teve alguns 

momentos assim... de, de, de... evento 

pra acolher. Na... eu, eu, eu conversei 

com você, meu projeto eu procuro 

contextualizar todas... os eventos que 

surgem no decorrer do ano. Datas 

comemorativas. [...] Outro evento que eu 

costumo trazer eles também é... na festa 

junina, a gente faz assim, um, um... um 

momento de confraternização e oferece, 

é... barraquinhas elas não só ajudam na, 

na escola, mas em dar essa doação, 

comprando o que tem e isso é revestido 

na festa da criança. Então, tem alguns 

eventos que a gente oferece justamente 

pra trazer eles. 

Palestras de reflexão 

para sensibilizá-las 

ROBERTA: No, na sema... No mês de 

maio a gente tenta acolher essa família 

também com a palestra, né... Eu tenho 

costume de oferecer, assim, uma palestra 

de reflexão e, geralmente, a palestra vem 

com as temáticas família... 

responsabilidade da família, a 

importância do acompanhamento da 

família, né? Entender os filhos. Então, 
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palestras e momentos é.. de, de, de 

aconchego, a gente tenta também fazer 

pra trazer essa família. Esse ano a gente 

ofereceu um momento de palestra, de 

reflexão, ofereceu um café da manhã pra 

elas, eles, porque, às vezes, o pai vem 

substituindo a mãe, ou, às vezes, o 

próprio pai é pai e mãe. E foi, assim, um 

momento muito agradável também.  

Estratégias para 

que a família atue 

com os filhos no 

espaço do lar 

 

Comunicados  

(garantia de direitos, 

melhoria do 

trabalho) 

Chama a família para 

que ela atue junto a 

seus filhos 

 

SAMARA: Pois é pela, através de, 

Roméria liga. Eles vêm até a, a, a escola. 

[...] Pois é, a forma é feita, a forma é 

feita pra, é.... Por escrito, por 

telefonemas. A maior parte é por, é por 

telefonema. Assim a gente só usa um 

comunicado por escrito com extrema 

necessidade, né?  

NADINE –Então... e a coordenadora 

sempre está assim... né?!... é... é... 

ligada. Quando acontece algum 

probleminha e tal, ela chama... até 

quando não é problema só. [...]A gente 

chama essa família também para falar 

até quando um aluno está... o 

desenvolvimento dele. 

 

ROBERTA: A outra estratégia, mesmo 

oferecendo estes três momentos por ano, 

quando a família não comparece, eu 

convoco através do telefone. Né? [...]às 

vezes, você chega àquele momento de 

orientar a família... em todos os sentidos. 

É uma coisa impressionante. Orientar a 

família do que tá acontecendo com seu 

filho. 

Religiosidade 

 

Pede a Deus que 

ajude a família 

ROBERTA: Parece mentira, mas não é. 

Não é. Um dia eu falei: “meu senhor, 

que que tá acontecendo?”. Porque assim, 

me dê a possibilidade de poder a... de 

poder ajudar as famílias carentes de 

espíritos, carentes de muita coisa. 

Chegou situações que orações eu 

precisei fazer dentro da minha sala. 

Chegou situações que eu pedi a presença 

de Deus por a família tá tão... alterada. 

Você entendeu? E tudo se acalmava e 

ela sai daqui tranquilas, serenas, me 

agradecendo... Até hoje! Até hoje... 

sabe. Famílias que vinha aqui pedir algo 

e eu, na minha condição, consegui 

ajudar...  

 

Condutas para o 

desenvolvimento 

Estudam para 

aprender a se 

Lêem para aprender a 

se relacionar com a 

ROBERTA: E que há necessidade, na 

medida do possível, de você... fazer 
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das estratégias relacionar 

 

família leituras, entender...  

 

Aprendem na prática 

das relações 

interpessoais com a 

equipe e a família 

Entre membros da 

equipe  

 

ROBERTA: Aí vem, porque vem a 

família, vem a equipe que você 

coordena, vem o grupo com que 

convivo, tudo isso cresce, tudo isso 

enobrece a gente. E, assim, se eu sair 

amanhã da coordenação, eu vou, vou 

dizer, digo agora com muita 

propriedade: “agradeço a Deus pela 

oportunidade”. É isso. 

  Ouvindo e 

conhecendo no 

caminhar da relação 

com alunos e famílias 

 

ROBERTA: engraçado que teve uma 

reunião que eu recebi a família com a 

mensagem e um café, um chá, uma coisa 

assim... O quanto aquilo tocou, então a 

gente vai aprendendo com a vivência, 

vai aprendendo com as relações [...] 

Então a vivência está, ainda, me 

possibilitando a oportunidade de 

entender que eu vou ter que, sim, saber 

ouvir essas famílias. [...] a troca de 

experiências com essas famílias é de um 

aprendizado imenso. É de um 

crescimento profissional, espiritual... Eu, 

nestes sete anos e meio, eu, como 

pessoa, como mãe, como profissional, eu 

estou outra. Eu sou outra. E essas 

famílias, também, me possibilitou isso. 

[...] O histórico da vida dessas crianças, 

dessas família contribui muito pra que a 

gente chega, vou tornar a repetir o que 

eu te falei outras vezes, lá no cerne da 

nossa... da nossa, é... do nosso trabalho, 

fazer com que eles aprendem.[...] A esse 

olhar ser mais ampliado. A recuar, a se 

polir. É como uma pedra. Eu diria que 

eu entrei como uma pedra bruta, e eu 

ainda, eu ainda não tô aquela pedra que 

eu poderia estar polida. [...] Primeira 

coisa, vivência. A vivência... ela, ela te 

obriga a se... educar, a se... é... como é 

que eu diria? (pausa longa). A mudar sua 

postura. 

SAMARA: No contato diário mesmo 

[...] Na observação diária, tanto na sala 

de aula, quanto nos espaços fora da sala  

 

NARA: de acordo com a convivência 

com os alunos. Com o dia a dia, as 

situações, a gente vai, né?!... ligando 

isso aí. Tanto é que... eu acho que 

assim...  

 

 Utilizando 

conhecimento de 

outras áreas 

Para falar / orientar 

sobre situações no lar 

ROBERTA: Porque, às vezes, eles me 

colocam numa situação tão difícil que, 

rapaz, eu deveria estar na área da, de, na 
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área de psicologia. [...] ROMÉRIA: Eu 

deveria só entender pedagogicamente 

essas crianças. Só orientar nas questões 

de aprendizagem, mas... a situação, 

impõe você a orientar, a sair da condição 

de ser só a professora, só a pedagoga, só 

a coordenadora. Saber orientar, pensa aí, 

saber orientar a família de uma situação 

que ela tá vivendo em casa. [...] Você 

tem que tar preparada. Que resposta eu 

dou? Que direção de caminho também 

eu posso dar? Ah, eu não sei. Às vezes, 

eu falo assim: “minha sala parece um 

divã”, [...], eu falo: “meu Deus do céu, 

eu vim aqui pedir ajuda, pra ela ajudar a 

criança lá em casa, nas atividades, pra 

dar um reforço pro menino, o menino tá 

chegando sem atividade. O menino não 

tá tendo a compain... acom... 

acompanhamento, me desculpa, 

acompanhamento. E olha já onde, onde 

já tô?”.  

 Uso de empatia a 

partir da própria 

experiência na 

relação enquanto 

família 

Como mãe procurou 

professora para 

desabafar 

ROBERTA: E a gente como mãe, é isso 

mesmo. Eu tenho filho na escola e já 

cheguei na escola do meu filho, da 

minha filha, tava com X problemas e eu 

tive que desabafar com a professora, 

com que me recebeu. 

 


