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RESUMO 
Esta tese assumiu o desafio de compreender a complexa realidade vivenciada pela escola e pela 
família no que diz respeito aos processos formativos dos alunos da Escola Estadual Febrônio 
Rodrigues no Município de Torixoréu-MT. O estudo investigou a relação entre família e escola e sua 
importância no desenvolvimento escolar da criança e do adolescente, com enfoque nos desafios e 
interesses que afetam esta relação. A pesquisa teve por objetivo analisar as concepções, articulações e 
tensões de pais e professores sobre os processos formativos dos alunos. Trata-se de uma pesquisa que 
utilizou métodos de abordagem qualitativa-quantitativa que permitiu avaliar as concepções, 
articulações e tensões da família frente aos processos metodológicos aplicados pela escola, e o nível de 
satisfação com desenvolvimento intelectual dos filhos. E dos professores diante os processos 
formativos dos alunos e da motivação e atitudes dos pais frente aos processos Metodológicos 
aplicados pela escola. Para tanto, utilizou-se o questionário fechado e uma entrevista semiestruturada 
aplicados aos pais e professores. Os dados coletados e analisados evidenciaram a necessidade da 
relação família/escola e apontou que é possível a parceria entre essas duas instituições tão importante 
na vida do indivíduo. Enfim, a presente pesquisa nos possibilitou concluir que a escola critica a pouca 
participação, talvez porque dê prioridade à quantidade, enquanto que as famílias estão buscando 
desempenhar suas funções priorizando a qualidade, seja ela para o bem-estar da vida em família ou 
para o sucesso no trabalho. 

 
Palavras-chave: Família/Escola. Ensino-Aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – N. 4.777.764 
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EDUCATION AND FAMILY: a study of the conceptions, articulations and tensions of 
parents and teachers about the formative processes of the students of the State School 

Febrônio Rodrigues in the Municipality of Torixoréu-MT. 
 
 

ABSTRACT 
This thesis took on the challenge of understanding the complex reality experienced by the school and 
the family with regard to the training processes of students at the State School Febrônio Rodrigues in 
the Municipality of Torixoréu-MT. The study investigated the relationship between family and school 
and its importance in the school development of children and adolescents, focusing on the challenges 
and interests that affect this relationship. The research aimed to analyze the conceptions, articulations 
and tensions of parents and teachers about the students' training processes. It is a research that used 
methods of qualitative-quantitative approach that allowed to evaluate the family's conceptions, 
articulations and tensions in face of the methodological processes applied by the school, and the level 
of satisfaction with the children's intellectual development. And the teachers in the face of the students 
'training processes and the parents' motivation and attitudes towards the Methodological processes 
applied by the school. For this, a closed questionnaire and a semi-structured interview were applied to 
parents and teachers. The data collected and analyzed showed the need for a family / school 
relationship and pointed out that it is possible for the partnership between these two institutions to be 
so important in the individual's life. Finally, this research allowed us to conclude that the school 
criticizes the low participation, perhaps because it gives priority to quantity, while families are seeking 
to perform their functions prioritizing quality, be it for the well-being of family life or for success at 
work. 

 
Keywords: Family / School. Teaching-Learning. 

 
 

EDUCACIÓN Y FAMILIA: estudio de las concepciones, articulaciones y tensiones de 
padres y maestros sobre los procesos formativos de los alumnos de la Escuela Estatal 

Febrônio Rodrigues en el Municipio de Torixoréu-MT. 
 

RESUMEN 
Esta tesis asumió el desafío de comprender la compleja realidad que vive la escuela y la familia en 
relación con los procesos de formación de los estudiantes de la Escuela Estatal Febrônio Rodrigues en 
el Municipio de Torixoréu-MT. El estudio investigó la relación entre familia y escuela y su 
importancia en el desarrollo escolar de niños y adolescentes, enfocándose en los desafíos e intereses 
que inciden en esta relación. La investigación tuvo como objetivo analizar las concepciones, 
articulaciones y tensiones de padres y docentes sobre los procesos de formación de los estudiantes. Es 
una investigación que utilizó métodos de abordaje cualitativo-cuantitativo que permitieron evaluar las 
concepciones, articulaciones y tensiones de la familia frente a los procesos metodológicos aplicados 
por la escuela, y el nivel de satisfacción con el desarrollo intelectual de los niños. Y los docentes ante 
los procesos de formación de los alumnos y la motivación y actitud de los padres hacia los procesos 
metodológicos aplicados por la escuela. Para ello, se aplicó un cuestionario cerrado y una entrevista 
semiestructurada a padres y profesores. Los datos recopilados y analizados mostraron la necesidad de 
una relación familia / escuela y señalaron que es posible que la asociación entre estas dos instituciones 
sea tan importante en la vida del individuo. Enfim a presente pesquisa nos possibilitou concluir que a 
escola critica a pouca participação, talvez porque dê prioridade à quantidade, enquanto que as famílias 
estão buscando desempenhar suas funções priorizando a qualidade, seja ela para o bem-estar da vida 
em família ou para o sucesso en el trabajo. 

 

 
Palabras clave: Familia / Escuela. Enseñanza-Aprendizaje. 
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Introdução 
 

Tradicionalmente, a família tornou-se parte fundamental do sucesso ou fracasso 

escolar do aluno. A busca de uma afinidade entre essas duas realidades, família e escola, deve 

ser parte integrante de uma ação educativa, que tem como foco, a formação de um indivíduo 

autônomo. Conforme Silva (2003, p. 83), “o papel dos pais atuando individualmente, 

apoiando o seu filho em casa, criando-lhe condições para que desempenhe o melhor possível”. 

A pesquisa buscou explorar e entender a percepção dos pesquisados, com o propósito 

de levantar dados sobre a relação família-escola. A realização dessa pesquisa foi embasada 

nos estudos de Minayo (2010) e Triviños (1987), no sentido de apresentar uma pesquisa quali- 

quantitativa, visando analisar a importância do acompanhamento dos pais no processo ensino- 

aprendizagem do Ensino fundamental, partindo da investigação e da compreensão sobre a 

influência da relação Família e Escola no processo de aprendizagem dos educandos, 

evidenciando a força positiva que a família apresenta na ação educativa escolar, focando-se, 

ainda, na importância e na influência de ambas no desenvolvimento da aprendizagem das 

crianças do Ensino Fundamental. 

 
Objetivo Geral 

 
- Analisar as concepções, articulações e tensões de pais e professores sobre os processos formativos 

dos alunos da Escola Estadual Febrônio Rodrigues no Município de Torixoréu-MT. 

 
Objetivos Específicos 

 
• Conhecer os fundamentos dos documentos da escola sobre a participação da família nos 
processos formativos dos alunos. 

• Identificar as concepções de pais e professores sobre os processos formativos dos alunos. 

• Caracterizar a participação dos pais nos processos formativos dos alunos. 

• Descrever as contribuições das articulações entre família e escola na aprendizagem dos alunos. 

• Determinar as tensões e conflitos das relações entre família e escola nos processos formativos 
dos alunos. 

 
Metodologia 

 
Esta investigação se voltou para o estudo qualitativa-quantitativa, mediante um trabalho 

empírico sobre a problemática da relação dos pais com a escola, referente ao acompanhamento do 
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processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Outro aspecto pesquisado foi sobre as concepções, 

articulações e tensões de pais e professores sobre os processos formativos dos alunos do ponto de vista 

dos Professores e da motivação e atitudes dos Pais frente aos processos metodológicos aplicados pela 

escola, e o nível de satisfação da Família com desenvolvimento intelectual dos filhos. 

Para uma melhor compreensão dos objetivos da investigação, apoiou-se em instrumentos 

e técnicas para melhor descrever a nossa trajetória metodológica, comprometendo-nos com o 

rigor acadêmico-científico que um trabalho de pesquisa exige. 

Dessa forma, para a realização da coleta de dados da presente investigação, foram utilizados o 

questionário fechado e a entrevista semiestruturada. A partir da coleta de dados foi realizada a 

transcrição dos mesmos, e, em seguida, compilou-se os resultados da investigação através de análise 

dos dados quantitativos e qualitativo. 

Fizeram parte desta investigação (20) vinte professores do 4º ao 9º Anos que lecionam nas 

turmas de Ensino Fundamental I e II, como também 60 (pais) dos alunos da Instituição. Não foram 

utilizados critérios de exclusão para o tempo de atuação de cada professor dentro da disciplina, como 

também, não ter formação inicial específica na área que trabalha. Estas particularidades serão relatadas 

no decorrer da pesquisa. Já os critérios utilizados para a escolha dos pais foram que estes tenham os 

filhos regularmente matriculados na Escola e que sejam frequentes, devem estar matriculados do 

Ensino Fundamental I e II. 

 
Resultados 

 
Ao investigar as concepções, articulações e tensões de pais e professores sobre os processos 

formativos dos alunos da Escola Estadual Febrônio Rodrigues no Município de Torixoréu-MT, diante 

da realidade local, surgiram propostas evidenciando a importância da relação família/escola e 

questionando a frequência da presença dos pais na vida escolar dos filhos, acreditando-se que é 

possível uma parceria entre duas instituições essenciais na vida do indivíduo, filho/aluno. Instituições 

sonhando juntas é a grande utopia, e envolvê-la na implantação do PPP em busca da melhoria da 

Escola, é o desejo almejado por todos para projetar e fazer uma educação de qualidade. Contudo, o 

que se pretendeu deixar claro com a realização desse trabalho/pesquisa, é que família e escola 

necessitam caminhar lado a lado, com a finalidade de promover uma educação com qualidade, 

formando pessoas para que haja uma sociedade mais justa e humana. 

Um último aspecto decorrente da pesquisa, é que a escola precisa ser mais clara em relação ao 

seu PPP, uma vez que, os pais, mesmo os que dizem conhecer a proposta da escola, o fazem de 

maneira confusa. Os encontros entre escola e família são esporádicos e insuficientes, limitando-se as 

reuniões formais (início de ano e entrega de relatórios). São raras as palestras, os encontros para troca 

de opiniões a respeito da estruturação a organização do trabalho pedagógico. 
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Diante do exposto, surgiram questionamentos decorrentes das observações e das conversas 

com esse importante grupo de pessoas que, indiretamente, faz parte da instituição e deve ser levado 

para reflexão nas reuniões pedagógicas e administrativas, como contribuição desta pesquisa, tendo em 

vista a necessidade e importância de melhorar o relacionamento entre escola/família na perspectiva de 

alcançar melhores resultados educacionais. 

 
Considerações finais 

 
A presente pesquisa reforça a relevância e a necessidade de uma parceria que se estabelece 

entre a família e a escola. Os pais precisam ter preocupação em acompanhar o processo de 

desenvolvimento da criança e a escola deve propiciar abertura e simplificar que esse contato aconteça, 

pois é aí que o aprendizado se completa. Os pais necessitam entender, no entanto que estar presente na 

vida escolar do filho não significa apenas exigir da escola uma educação de qualidade. É muito mais 

do que isso. É estimular, abençoar, elogiar, aplaudir, acompanhar e dialogar. A cobrança é o último 

recurso nessa relação de parceria. E todos só têm a ganhar. 

Portanto, o objetivo deste estudo é que a escola venha apontar não para a realidade estatística 

conclusiva, mas venha propor algumas diretrizes de como ainda encontrar elementos motivadores 

dessa relação família-escola. Com base na observação in loco e nas informações levantados pelos 

dados obtidos, pode-se avaliar que muitas famílias apresentam disponibilidade de participação na vida 

escolar, quer seja nas reuniões escolares ou por meio do acompanhamento das atividades escolares em 

casa. 

Enfim, a pesquisa possibilitou conceber que as famílias, embora tenham participado menos do 

que gostariam, estão se esforçando para que os poucos momentos de participação façam diferença na 

vida dos filhos. A escola critica a pouca participação, talvez porque dê prioridade à quantidade, 

enquanto que as famílias estão buscando desempenhar suas funções priorizando a qualidade, seja ela 

para o bem-estar da vida em família ou para o sucesso no trabalho. 

 
Cronograma da Pesquisa 

Cronograma de pesquisa realizada: Meses - 2018 a 2020 
Atividades de Pesquisa 
Realizadas 

01 02 07 08 10 11 01 06 10 11 12 07 

Leituras e confecção do 
Pré-projeto de pesquisa a 
ser desenvolvido. 

   
x 

 
x 

        

Levantamento de fontes e 
pesquisas em livros, 
pesquisa de dados oficiais 
público, periódicos, 
bibliotecas, internet, 
pesquisa de campo 
pública. 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

      

Classificação das fontes       x x x    
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bibliográficas,  dados 
oficiais e documentos 
oficiais públicos, análise 
e leitura crítica e 
transcrição. 

            

Redação/ Correção/ 
Entrega. 

         x x  

Defesa Pública            x 
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