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RESUMO 
 
A proposta deste artigo é fazer uma reflexão 
sobre a influência do contexto familiar nas 
relações escolares da primeira infância. Família e 
escola constituem ambientes essenciais na 
formação do desenvolvimento do ser humano. A 
família tem atravessado inúmeras mudanças e 
transformações na estrutura de pensamentos, 
valores, tempo dedicado às crianças, o 
consumismo, a má utilização da tecnologia e falta 
de limites trazendo assim, inúmeros problemas na 
vida emocional dos filhos. As relações familiares 
em seu caminho percorrido marcam 
profundamente a relação do indivíduo no 
ambiente escolar. Neste trabalho são 
destacadassituaçõesvivenciadas pelo setor de 
atendimento ao aluno, em uma determinada 
escola em Fortaleza/CE. Os problemas 
trabalhados se referem àsdificuldadesde 
comportamento e aprendizagem, além de 
transtornos diagnosticados por laudo médico que 
necessitam de um acompanhamento direcionado. 
A equipe escolar trabalha em parceria com a 
família em busca da construção da personalidade 
saudável da criança em suas áreas emocional, 
intelectual, física e social. Neste contexto é 
importante se considerar todos os problemas 
vivenciados hoje nas escolas em relação à 
indisciplina, a falta de respeito ao outro, 
agressividade nos relacionamentos e bullying. 
Diante dos problemas apresentados é 
fundamental que família e escola estejam em 
uma relação de confiabilidade mútua e 
compartilhando a mesma linguagem nas 
estratégias encontradas em busca de soluções, 
que é o bem-estar do desenvolvimento da 
criança. 
 
Palavras chave: família e escola. 
Desenvolvimento infantil. 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
El propósito de este artículo es reflexionar sobre 
la influencia de los antecedentes familiares en las 
relaciones escolares a partir de la primera 
infancia. Entorno familiar y escolar son esenciales 
en la formación de desarrollo humano. La familia 
ha pasado por muchos cambios y 
transformaciones en la estructura de los 
pensamientos, valores, el tiempo dedicado a los 
niños, el consumismo, el mal uso de la tecnología 
y la falta de límites que traen tantos problemas en 
la vida emocional de los niños. Las relaciones 
familiares en su camino tomado marcan 
profundamente la relación del individuo en el 
entorno escolar. En este trabajo se ponen de 
relieve las situaciones experimentadas por el 
sector de los servicios de los estudiantes en una 
escuela en particular en Fortaleza / CE. Los 
problemas trabajados se refieren a las dificultades 
en el comportamiento y el aprendizaje, y 
trastornos diagnosticados mediante informe 
médico que requieren un seguimiento específico. 
El equipo de la escuela trabaja en asociación con 
la familia y la construcción de la personalidad 
sana del niño en sus áreas emocionales, 
intelectuales, físicas y sociales. En este contexto, 
es importante tener en cuenta todos los 
problemas que experimentan hoy en día en las 
escuelas en relación con la indisciplina, falta de 
respeto a los demás, la agresividad en las 
relaciones y la intimidación. Frente a los 
problemas presentados es esencial que la familia 
y la escuela estar en una relación de confianza 
mutua y compartir el mismo idioma en las 
estrategias que se encuentran en la búsqueda de 
soluciones, que es el desarrollo del bienestar del 
niño. 
 
Palabras clave: familia y escuela. Desarrollo del 
niño. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo contribuir para uma reflexão sobre a participação familiar e 

escolar no que rege a importância de uma ação articulada que promova a construção das relações sociais, 

que motivem a quebra de barreiras, de estigmas (ORRÚ & SIQUELLI, 2012), promovendo, assim, o 

desenvolvimento pleno e efetivo das crianças. 

Para o mesmo autor (ob cit.) é preciso incentivar e promover, por meio de atendimentos, 

formações, palestras, capacitações e eventos ações que possam ser realizados junto às famílias pela 

equipe escolar no serviço de atendimento ao aluno, ações concretas no ambiente familiar e escolar visando 

às soluções das dificuldades percebidas. 

Segundo Albuquerque (2015, p. 13), crianças que sofrem privação afetiva e convivem em um 

ambiente hostil podem apresentar um comportamento antissocial sendo um grande desafio para a família e 

escola trabalhar os limites desde cedo. 

Na temática escolhida é evidenciado por meio das experiências que na educação atual, escola e 

família, se encontram destoado em relação ao caminho percorridoe sendo percebida a procura para 

satisfazer interesses próprios. Sendo assim, se percebe alguns aspectos do dia a dia social: o dialogo está 

morrendo; a solidão expandindo-se; a tristeza e angustia estão aumentando; a qualidade de vida está em 

deterioração e as discriminações chegaram a patamares insuportáveis (CURY, 2015, p. 8). 

É fundamental se analisar a experiência que será exposta neste trabalho sobre a importância da 

relação família e escola para capacitar professores, alunos e paispara o exercício de gerenciamento dos 

próprios pensamentos e emoções, melhorando assim o rendimento intelectual e emocional dos alunos. 

Espera-se no desenvolvimento deste trabalho responder as inquietações que deram origens a 

uma obrigação imprescindível de respostas para as seguintes perguntas: Como trabalhar com as crianças 

perdas e frustrações? O respeito ao outro? A necessidade de limites e regras? 

O referidoartigo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica e pesquisa prática. Para 

Prestes (2013, p. 30-31) é descrito: 

 

Pesquisa bibliográfica, que é aquela que se efetiva tentando-se resolver um procedimento ou adquirir 
conhecimentos a partir do emprego predominante de informações provenientes de material gráfico, 
sonoro ou informatizado.Pesquisa de campo desenvolvida especialmente nas ciências sociais,aquela 
em que o pesquisador, através de questionários, entrevistas, protocolos verbais, observações, etc., 
coleta seus dados investigando os pesquisados no seu meio. 

 

Pois, a necessidade da pesquisa é uma atividade científica, quando se descobre a realidade a 

partir de conjecturas que não são reveladas na superfície e nem o que se apresenta à primeira vista. 

Inicialmente se realizou uma pesquisa bibliográfica, que se trata do material descrito nas páginas abaixo 

constituído de autores como Delors (1998), Chalita (2001), Prestes (2013), Antunes (2005), livros, artigos e 

de material disponibilizado na internet, na literatura específica sobre o tema em estudo e uma pesquisa de 

campo. 

O campo de pesquisa foi desenvolvido em uma determinada Instituição de Ensino Fundamental I, 

que são atendidos duzentos e sessenta (260) alunos pelo serviço de atendimento ao aluno. A população da 
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pesquisada foi composta por trinta e cinco (35) alunos e seus pais, doze (12) professores e cinco (5) 

coordenadores, durante o período de funcionamento no turno manhã e tarde no primeiro semestre de 2016.  

Porém, para este trabalho será considerado somente uma amostragem de oito (8) atendimentos 

com os pais, que iremos realizar uma coleta de dados, através de um relato de experiência tendo como 

base as falas dos sujeitos participantes. Após o recolhimento das informações, a pesquisa foi 

complementada com observações em sala de aula e atividades extras com as crianças que apresentaram a 

necessidade de acompanhamento, em seguida se realizou um dialogo referente a cada aluno atendido com 

seus respectivos professores e coordenadores, culminando com o atendimento aos pais e profissionais que 

acompanham as crianças quando necessário, onde se discutiu orientação de estratégias para a família e 

escola visando assim, a superação das dificuldades percebidas.  

A cada atendimento é elaborado um relatório do que foi tratado no referido ficando o mesmo 

arquivado para consulta caso haja uma necessidade. Conforme contextualizado nos escritos, este trabalho 

foi desenvolvido com base nas observações desenvolvidas no atendimento junto às famílias em busca de 

soluções para problemas encontrados no dia a dia da prática educativa. 

 

2. IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA 

 

O início da vida escolar atualmente se dá por volta de dois (02) a três (03) anos de idade, fases 

em que a comunicação e expressão de sentimentos ocorrem pelo não domínio de linguagem; a criança se 

utiliza dos meios físicos como: bater, puxar cabelo e empurrar. É necessária então, a mediação do adulto 

ensinando outros meios para a resolução dos problemas, isto é, transformar atitude corporal em linguagem. 

Para Delors (1998, p. 111) 

 

Um diálogo verdadeiro entre pais e professores é indispensável, porque o desenvolvimento harmonioso 
das crianças implica uma complementaridade entre educação escolar e educação familiar. Nessa 
passagem da comunicação corporal para oral s enfatiza a importância do dialogo como precursor 

essencial tanto na família como na escola. 
 

Na fase inicial também se dá a passagem do concreto para o abstrato, em que a criança aprende 

brincando. O brincar é uma forma de comunicação e reprodução do cotidiano; a criança explora, imagina e 

constrói, dando significados ao concreto. Através do brincar cria soluções e imita expressões, aprendendo a 

respeitar o outro, ouvir e ser ouvido. A criança que brinca está mais preparada para controlar suas emoções 

e atitudes por meio das regras do brincar. 

Apesar das dificuldades, a educação, tanto na escola quanto na família, não poderá ser insensível 

ao significado do brincar na aprendizagem. Neste contexto, Chalita (2001, p. 120) enfatiza que: a 

responsabilidade de educar não é apenas da escola, é de toda a sociedade, a começar pela família. 

Outra questão importante a ser enfatizada no início da vida escolar da criança é o 

desenvolvimento da autonomia e independência. Processo pelo qual se oportuniza a liberdade com o 

acompanhamento progressivo, cuidar e não fazer pela criança. Propor atividades em que haja descobertas 

e experiências que promovam o aprendizado. Deixar crescer sem superproteção, acompanhar sem segurar. 

Para o autor (ob., loc. cit.), a família é a principal responsável por formar o caráter, de educar para os 

desafios da vida, de perpetuar valores éticos e morais. Mas devemos ressaltar que não é o único, existem 
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outras interações sociais que reforçam ou descaracteriza esses valores, como a própria escola, a sociedade 

e os meios de comunicação. 

Nessa perspectiva, a família, a sociedade, as instituições estabelecem limites e regras, com o 

intuito de fazer com quer a criança saiba lidar com as frustrações. Em busca para resolução de conflitos a 

criança tem a oportunidade de adquirir habilidades e segurança.  

Para Antunes (2005, p. 53). 

 

Ajudar a criança a construir um bom caráter é a mesma coisa que ajudá-la a desenvolver sua 
consciência do erro e do acerto. Caráter e consciência expressam a visão que ela possui de si mesma 
e aproxima-se muito do sentimento de auto-estima. É por essa razão que a educação do caráter é 
importante. 

 

Na parceria família e escola, a essência da educação não é apenas informar somente 

conhecimentos, mas ensinar a pensar, a refletir, a viver e trabalhar com emoção; fazendo assim a criança 

se desenvolva plenamente, não somente com palavras, mas sim com exemplos. As possibilidades de 

aprendizagem das crianças dependem da qualidade de intervenções e modelos dos adultos a que ela seja 

revelada em seus vários momentos da vida. Torna-se necessário também enfatizar a importância de se 

conhecer com profundidade as dificuldades reveladas pelos alunos.  

Para Rodrigues (2001, p. 243) a educação é entendida como: 

 

O processo de formação humana, atua sobre os meios para a reprodução da vida – e essa é sua 
dimensão mais visível e prática –, bem como coopera para estender a aptidão do homem para olhar, 
perceber e compreender as coisas, para se reconhecer na percepção do outro, constituir sua própria 
identidade, distinguir as semelhanças e diferenças entre si e o mundo das coisas, entre si e outros 
sujeitos. A Educação envolve todo esse instrumental de formas de percepção do mundo, de 
comunicação e de intercomunicação, de autoconhecimento, e de conhecimento das necessidades hu-
manas. E propõe-se a prover as formas de superação dessas necessidades, sejam elas materiais ou 
psíquicas, de superação ou de reconhecimento de limites, de expansão do prazer e outras. Educar 
requer o preparo eficiente dos educandos para que se capacitem, intelectual e materialmente, para 
acionar, julgar e usufruir esse complexo de experiências com o mundo da vida. Esta é uma 
responsabilidade a ser atribuída ao Educador. 

 

Esse conhecimento aprofundado das dificuldades reveladas pelos alunos só será possível se o 

educador na sua prática pedagógica buscar o conhecimento individual dos seus educandos, suas reações e 

necessidades, criando assim estratégias que possa alcançá-los trabalhando as suas dificuldades. É 

importante ressaltar que, para conhecer o aluno é imprescindível conhecer o contexto familiar do mesmo. 

A família trabalhando em parceria com a escola, com a sociedade explanará o histórico da 

criança, sendo assim, necessário confiar plenamente no trabalho da equipe pedagógica e construir uma 

sociedade mais humanitária. Vale ressaltar que a escola quando convida os responsáveis para juntos 

encontrarem combinações eficazes e eficientes deverá ouvir sem julgar, orientar e acompanhar os 

resultados obtidos das questões abordadas. No trabalho desenvolvido pelo serviço de atendimento ao 

aluno, as crianças também são estimuladas por meio de rodas de conversas para elaborar soluções dos 

seus conflitos, sejam eles no convívio familiar ou social.  

 

 

 

3. A PRÁTICA NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 
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Fazendo-se uma reflexão sobre Vasconcellos (1989, p. 125), quando afirma que: 

 

Percebemos duas realidades contraditórias nas famílias: ou a ausência de regras, ou a imposição 
autoritária de normas. Muitas vezes, por um medo interno de não serem aceitos, os pais acabam não 
estabelecendo e/ou não fazendo cumprir os limites, levando a uma relação muito permissiva. Outras 
vezes, sentindo necessidade de fazer alguma coisa, mas não tendo clareza, acabam impondo limites, 
sem explicar a razão. A superação desta situação pode se dar pelo diálogo, com afeto e segurança, 
chegando a limites razoáveis. Assim sendo, têm-se condições de não ceder diante da insistência 
infantil. 

 

A construção de regras no ambiente familiar desencadeará um processo de organização interna 

da criança, esta necessita do direcionamento da família na formação de sua personalidade. A estruturação 

familiar reflete diretamente no comportamento e aprendizagem do aluno no ambiente escolar. 

Agora vamos descrever as analises das informações que foram coletadas. Inicialmente para a 

coleta de dados, se realizou uma pesquisa bibliográfica, que se trata do material descrito nas páginas 

anteriores. Após o recolhimento das informações, a pesquisa foi complementada com entrevistas realizadas 

junto aos pais, quando a criança apresentava dificuldades no ambiente escolar,dentre as situações 

encontradas, destacam-se: 

 

 “Não carimbe a agenda do meu filho, ele vai brigar comigo”. Esta colocação feita por uma mãe de 

uma criança de seis (06) anos de idade, quando a professora cobrou a tarefa que deveria ser 

realizada em casa. Percebe-se a dificuldade dos pais estabelecerem sua autoridade, ao acharem 

que ser firme é o mesmo que ser mau; 

 

 “Eu bato na cara do menino que mexer com meu filho, não sou ninguém, mas tenho muito dinheiro”. 

Colocação de uma mãe ao saber que seu filho, de sete (07) anos de idade, apanhou de um colega 

na escola. Quando a família propõe soluções violentas para a resolução de uma determinada 

situação reforça a agressividade da criança, além de procurar resolver o conflito pela criança, não 

permitindo assim, que ela conquiste o seu próprio espaço; 

 

 “Não sei mais o que fazer com ele”. Afirmativa de uma mãe quando convidada pela escola por seu 

filho (cinco anos de idade) apresentar um comportamento agressivo e desafiador com colegas e 

professores. A fragilidade da família em não saber lidar com o comportamento difícil da 

criançapermitemo desenvolvimento de uma personalidade insegura e rebelde na busca de uma 

segurança familiar. É importante que faça valer consequências rápidas e claras para o seu 

comportamento inadequado; 

 

 “Ele só me atende, quando falo várias vezes e/ou chego a bater nele”. Relato de um pai sobre o 

filho de seis (06) anos de idade, que apresenta dificuldade em atender as solicitações da 

professora. É importante orientar a família para que suas ordens sejam obedecidas dá primeira vez, 

fazendo assim valer suas palavras; 
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 “Estou pensando, irei resolver se vou mudar de escola”. Fala de uma criança de oito (08) anos de 

idade, quando abordada sobre conflitos escolares. A família tem confiado decisões às crianças que 

não estão preparadas para tomá-las; 

 

 “Me ajuda! Eu só tenho poucos anos de experiência como mãe”. Colocação desesperada de uma 

mãe, cuja filha de seis (06) anos de idade foge da sala de aula, não aceita fazer as atividades e 

agride o professor. Quando a família não sabe como agir com seu próprio filho, transmite 

insegurança desencadeando assim, um comportamento de descontrole na criança; 

 

 “Eu venho buscar ele cedo, mas ele não quer ir embora...”. Justificativa de uma mãe ao ser 

abordada por um educador sob o horário de saída, pois a criança apresenta um comportamento 

inquieto e de irritabilidade para com os colegas. A autoridade é essencial para estabelecer limite e a 

aceitação de regras 

 

 “Faço de tudo para que ele não fique com raiva, pois tenho até medo de ter que lhe dizer um não”. 

Pai de um menino de seis (06) anos de idade quando atendido pela equipe pedagógica sobre o 

comportamento agressivo à professores e colegas. Quando a própria família não tem autoridade 

sobre seus filhos, a escola não consegue estabelecer o cumprimento de ordens para a criança. 

 

Diante das experiências expostas acima, Cury (2003, p. 28) nos afirma que, nos dias de hoje, 

bons pais estão produzindo filhos ansiosos, alienados, autoritários, indisciplinados e angustiados. A 

importância do relacionamento pessoal e o mais próximo possível para observá-los, ouvi-los e conhecê-los 

são instrumentos para educar os filhos a enfrentar os problemas sociais, pois a própria sociedade é 

responsável em deseducá-los devido à quantidade de estímulos que exercem na criança. 

Segundo Chalita (2001 p. 20), a família tem a responsabilidade e o dever de: formar o caráter, de 

educar para os desafios da vida, de perpetuar valores éticos e morais. A família é um espaço em que as 

máscaras devem dar lugar à face transparente, sem disfarces. O diálogo não tem preço. 

É importante manter um ambiente familiar saudável em que fique evidente o que é esperado da 

criança e os valores familiares; fala a verdade, tratar um ao outro com respeito e sempre reforçar 

positivamente com elogios os objetivos alcançados. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir o objetivo inicial deste estudo e, ao mesmo tempo, mesclar o papel educacional e 

social da família, da sociedade e da escola, verificou-se junto à teoria consultada que existem algumas 

características que lhes são peculiares como à formação de valores, a necessidade de respeito, de diálogo, 

de liberdade de crescimento. 

Considerando os autores estudados neste artigo, os questionamentos que deram origem ao 

desenvolvimento deste trabalho que foram respondidos na busca pela compreensão, discussão e 

entendimento sobre a educação na sociedade atual, apontam-se alguns processos que devem e podem ser 

utilizados pela escola, pela sociedade e pelas famílias, conforme descrito abaixo, 
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 Como trabalhar com as crianças perdas e frustrações? É essencial a família assumir uma 

postura de compreensão, diálogo e perceba, que para a criança lidar com as suas frustrações 

é importante aprender a perder, a esperar, a observar e a viver em harmonia o que deseja 

confiando e mantendo uma relação de reciprocidade no seio familiar. 

 

 O respeito ao outro? Para a família, sociedade e escola uma forma significativa de seus filhos 

aprenderem o respeito ao outro é observando, o exemplo de seus próprios pais, professores, 

gestores, coordenadores, amigos, vizinhos e participantes da sociedade. 

 

 A necessidade de limites e regras? A necessidade de limites e regras se dá pela afirmação 

da confiança, respeito, cumplicidade e amizade para com os filhos, amigos, conhecidos, 

assim são fundamentais para manter a abertura de diálogos, troca de experiências, de 

vivências e de amizade na estrutura familiar, social, profissional se expandindo para o 

ambiente escolar. 

 

Tendo-se as inquietações expostas a partir da construção desse trabalho consideramos que cabe 

à família, a sociedade e a escola, utilizarem os fundamentos teóricos, sociais, humanos para orientar as 

escolhas e definição de estratégias pedagógicas adequadas à metodologia educacional de acordo com as 

necessidades do aluno e, que possam provocar sua capacidade de pensar, agir, construir e reconstruir sua 

formação. 
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