






RESUMO  

O presente artigo visa relatar uma investigação acerca da relação família/escola e ação 

psicopedagógica, tendo como objetivo geral demonstrar a possível contribuição que essa 

relação pode oferecer para melhor aprendizagem dos alunos, através da avalição e intervenção 

psicopedagógica realizada com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

possivelmente causadas pela falta da participação dos pais e responsáveis no ambiente 

escolar; e, como objetivos específicos: identificar as dificuldades na relação família/escola, 

por meio de uma observação no ambiente escolar; analisar as percepções dos sujeitos da 

pesquisa sobre a influência da relação família escola no desenvolvimento dos discentes; 

envolver os sujeitos responsáveis pelos alunos com dificuldades de aprendizagem e a partir 

daí construir caminhos e meios, com o intuito de sanar ou diminuir os referidos problemas. 

Nesse estudo, constatamos que a Psicopedagogia deve ser vista como parte importante e base 

fundamental para esse processo complexo que é a aprendizagem. Os profissionais da 

Psicopedagogia devem buscar entender cada parte do processo educativo como degrau de 

uma conquista gradativa, e nas falhas que se apresentam, além de procurar entender as causas 

e qual a intervenção adequada para cada demanda. A partir da análise dos dados, notou-se que 

há certa falta de compromisso dos pais com a vida escolar do filho, a qual influencia no baixo 

rendimento dos alunos e para que os mesmos se tornem arredios, desinteressados e acabem 

manifestando na escola a indisciplina. Conclui-se então que, o fortalecimento da relação 

escola-família proporciona envolvimento nos estudos ajudando no equilíbrio emocional dos 

filhos, melhorando a aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO  

Esse artigo tem a finalidade de relatar uma pesquisa que versa sobre a influência da 

relação família/escola para o desenvolvimento dos discentes, enfatizando a ação 

psicopedagógica nesse contexto. Sabe-se que a família carrega consigo um papel 

determinante na construção do ser humano enquanto cidadão ativo do sistema. É inserido na 

família, seja ela qual for sua configuração que ele aprende os primeiros conceitos, normas e 

costumes seguidos pelos seus parentes. Entretanto, é na escola que o indivíduo aprende 

conteúdos didáticos básicos para sua formação acadêmica. Atualmente estes papeis tem sido 

comumente deturpados  

Barbosa (2001) afirma que "[...] a escola caracteriza-se como um espaço concebido 

para realização do processo de ensino/aprendizagem do conhecimento historicamente 

construído; lugar no qual, muitas vezes, os desequilíbrios não são compreendidos". A escola 

como instituição responsável apenas pela transmissão de conhecimento já se tornou há muito 

tempo algo ultrapassado, carecendo de mudanças capazes de resgatar a motivação do seu 

público alvo e oferecer-lhes meios e novas rotas para que atinjam seus objetivos.  

Uma aprendizagem significativa que respeita a pluralidades e a diversidade dos 

sujeitos é possível e exequível desde que todos os envolvidos nesse processo estejam 

dispostos a participar e contribuir para a construção de uma nova realidade centrada no 

indivíduo, colaborando para a construção de um ser ético e participativo, através da melhoria 

ou aprimoramento da sua capacidade de resolver problemas seja no ambiente escolar ou 

comunitário, traduzindo assim a importância de se compreender e utilizar novas teorias, para 

fomentar novas ideias e metodologias pedagógicas e psicopedagógicas, além de novas 

concepções educacionais.  

Contudo, na realidade escolar nos deparamos com muitos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, que gera evasão e repetência. Nas instituições escolares, muitos acreditam que 

o psicopedagogo vai solucionar todos os problemas existentes (dificuldade de aprendizagem, 

evasão, indisciplina, desestímulo docente, entre outros), no entanto, o psicopedagogo não vem 

com as respostas prontas. O que vai acontecer será um trabalho de equipe, em parceria com 

todos que fazem a escola (gestores, equipe técnica, professores, alunos, pessoal de apoio, 

família). O psicopedagogo entra na escola para ver o "todo" da instituição. 

Conforme os estudos de Bossa (1998) a Psicopedagogia surgiu da necessidade de 

compreensão do processo de aprendizagem, de caráter interdisciplinar, uma vez que possui 

seu próprio objeto. Possui como característica a ambiguidade tanto da palavra como ao que se 

reporta. Sistematiza um corpo teórico, definindo seu objeto de estudo e delimitando seu 
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campo de atuação. Essa contribuição importante de Bossa nos remete á pensar no ser 

aprendente como único, porém ambíguo, pois se trata de um indivíduo que carrega em si uma 

história, com potencialidades e dificuldades, mas que deve ser visto como um todo. 

O estudo do processo de aprendizagem humana e suas dificuldades são desenvolvidos 

pela Psicopedagogia, levando-se em consideração as realidades interna e externa, utilizando-

se de vários campos do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os. Procurando 

compreender de forma global e integrada os processos cognitivos, emocionais, orgânicos, 

familiares, sociais e pedagógicos que determinam à condição do sujeito e interferem no 

processo de aprendizagem, possibilitando situações que resgatem a aprendizagem em sua 

totalidade de maneira prazerosa. 

A psicopedagogia deve ser vista como parte importante e base fundamental para esse 

processo complexo que é a aprendizagem, buscando entender cada parte desse processo como 

degrau de uma conquista gradativa, e nas falhas que se apresentam, buscar entender as causas 

e qual a intervenção adequada para cada demanda. E, nesse sentido a Psicopedagogia é um 

importante veículo para transportar a relação família/escolar na busca da aprendizagem dos 

discentes.  

Nesse contexto, partindo da prática docente em instituições de ensino públicas e 

privadas, percebe-se a distância presente entre os alunos e suas famílias no ambiente escolar. 

É inquietante perceber a falta de presença dos responsáveis em eventos realizados pelas 

instituições escolar para melhor interação entre ambos. Esta discrepância entre família e 

escola tem causado aos discentes um baixo desempenho escolar, além de outras variáveis que 

ultrapassam os muros das instituições. Minha inquietação para esta temática se deu em maior 

proporção ao realizar os Estágios Supervisionados I e II do curso de Psicopedagogia, pela 

Universidade Federal da Paraíba, onde pude vivenciar mais de perto esta realidade tão 

presente e tão estudada por muitos pesquisadores. 

A intervenção psicopedagógica realizada com discentes que apresentam dificuldades 

de aprendizagem, possivelmente causadas pela falta da participação dos pais e responsáveis 

no ambiente escolar, pode minimizar os problemas decorrentes da dificuldade de 

aprendizagem, mas sempre com a ajuda da família. Partindo das implicações educacionais dos 

estudos de Nádia Bossa, e das teorias das técnicas projetivas de Jorge Visca,  

O presente estudo tem como objetivo geral demonstrar a contribuição que a Relação 

Família e Escola pode oferecer para melhor aprendizagem dos alunos, com a intervenção 

psicopedagógica nessa relação.  Como objetivos específicos: identificar as dificuldades na 

relação família/escola, por meio de uma observação no ambiente escolar; analisar as 
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percepções dos sujeitos da pesquisa sobre a influência da relação família escola no 

desenvolvimento dos discentes; envolver os sujeitos responsáveis pelos alunos com 

dificuldades de aprendizagem e a partir daí construir caminhos e meios, com o intuito de 

sanar ou diminuir os referidos problemas.  

2 FAMÍLIA E ESCOLA 

A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos 

filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no 

desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são 

transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização 

da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. Contudo, 

também em família se perpassa o valor dos estudos e a importância da leitura e da escrita no 

mundo em que vivemos. 

O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo o 

tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. As 

relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar, 

necessária ao desenvolvimento harmonioso de crianças e adolescentes. 

Os aprendentes que têm esses pressupostos na sua formação em família fazem a 

diferença no contexto escolar. Contudo, mesmo o discente que tem esse aporte familiar, se faz 

necessário que sua família esteja conjuntamente com a escola em consonância para a busca de 

uma educação cada vez melhor.  

E, para aqueles aprendentes que não têm uma formação familiar adequada, o papel da 

escola deve ser ainda mais contundente no sentido de promover o desenvolvimento integral 

desse aluno, além da sua aprendizagem. 

Pois, como sabemos, a escola é uma instituição que tem como finalidade a formação e 

a educação de crianças e adolescentes. É na escola que se aprende a ler e a escrever, além de 

praticar esportes, conhecer pessoas novas, se socializar, aprender a conviver com os pares e 

respeitar os professores e funcionários que fazem parte da instituição. 

2.1 RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA E SUAS IMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM 

Família e escola são os principais suportes com que a criança pode contar para 

enfrentar desafios, visto que, integradas e atentas podem detectar dificuldades de 

aprendizagem que ela possa apresentar, podendo contribuir de maneira eficiente em benefício 

da mesma. A família deve ser parceira, aliada à escola e aos professores, para juntos 
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oferecerem um trabalho de envolvimento e cumplicidade nos assuntos relacionados ao 

ambiente escolar.  

A discussão sobre como envolver a família no processo de aprendizagem na escola 

não é recente, promover a corresponsabilidade exige desafios. Mas a mudança e a perspectiva 

de integração entre família e escola devem ser incentivadas e analisadas constantemente. Esta 

luta se faz necessária para contribuir no processo de ensino-aprendizagem do educando, pois 

somente com a família interagindo com as escolas é que terá além de uma boa formação, uma 

preparação para tomar atitudes para enfrentar as dificuldades que certamente virão no 

decorrer de sua vida.  

Quando a família se envolve com a escola dos filhos e essas mantêm as portas abertas 

para aquelas, há uma tendência a harmonização do processo educativo, bem como, maiores 

chances de uma escolarização adequada e, portanto, uma aprendizagem mais efetiva. Nesse 

sentido, os psicopedagogos têm grande influência, sendo a ponte entre a escola e a família.  

2.2 O PAPEL DA FAMÍLIA NA CONSTRUÇÃO DO APRENDER: COMO ENVOLVE-

LOS NESTE PROCESSO? 

A discussão sobre como envolver a família no processo de aprendizagem na escola 

não é recente, promover a corresponsabilidade exige desafios. Mas a mudança e a perspectiva 

de integração entre família e escola devem ser incentivadas e analisadas constantemente. Esta 

luta se faz necessária para contribuir no processo de ensino-aprendizagem do educando, pois 

somente com a família interagindo com as escolas é que terá, além de uma boa formação, uma 

preparação para tomar atitudes para enfrentar as dificuldades que certamente virão no 

decorrer da vida. 

De acordo com Visca (1987) a Epistemologia Convergente procura compreender a 

contribuição dos aspectos afetivos, cognitivos e do meio sócio educacional, no processo da 

aprendizagem do indivíduo e as possíveis dificuldades apresentadas, tendo como base, a 

integração dos conhecimentos da Psicologia Genética, da Psicanálise e da Psicologia Social. 

A articulação entre as dimensões afetivas e cognitivas do indivíduo só se completam no 

estabelecimento da relação contínua dessas dimensões com o meio onde o indivíduo vive, 

formando uma unidade, um sistema com características únicas. 

Tendo por base esta teoria da visão psicopedagógica, consideremos então que para 

aprender são necessárias as seguintes condições: afetivas para se vincular a ele, criativas para 

colocá-lo em prática e associativas para socializá-los, para que a aprendizagem e prazer 

possam fazer parte da mesma unidade, a integração do próprio aprendiz e a 
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interdisciplinaridade são condições essenciais e aspectos importantes para uma real 

aprendizagem. 

A criança, desde seu nascimento, ocupa um espaço dentro da família. É nela que se 

encontram os primeiros professores e ensinamentos, os quais refletirão e perdurarão por toda 

vida adulta, permitindo que seus membros se desenvolvam em todos os aspectos, de forma 

integral. É na família que as crianças têm as primeiras lições de aquisição da linguagem oral, 

que servirá de base para a aquisição da linguagem escrita, fundamental para o processo de 

aprendizagem. Portanto, a família é fundamental no desenvolvimento do aprendente e, nesse 

sentido, não se pode negar que a participação da família no ambiente escolar é fundamental 

no processo ensino-aprendizagem. 

3 INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR E 

FAMÍLIA 

O psicopedagogo na instituição escolar faz parte de uma equipe multidisciplinar que 

tem o mesmo objetivo: fomentar o processo educativo na escola, de forma que todos os 

alunos aprendam e se desenvolvam. Cada profissional tem o seu fazer próprio para que o 

sucesso escolar aconteça. Ao psicopedagogo cabe trabalhar com os processos de 

aprendizagem, mas também e principalmente com as dificuldades de aprendizagem. Nesse 

sentido, para evitar e sanar as dificuldades de aprendizagem esses profissionais devem buscar 

todos os recursos. O principal deles é trazer a família para o contexto escolar e isso se dá 

como um fazer coletivo. 

Contudo, mesmo sendo o psicopedagogo um membro de uma equipe multidisciplinar, 

esse não pode esquecer do seu fazer principal que é minimizar as dificuldades de 

aprendizagem na escola. Quando essas já estão instaladas, cabe a esse profissional buscar 

intervir para que os aprendentes com esse problema sejam trabalhados na sua singularidade.  

Para tanto, cabe aos profissionais se aprofundarem na gênese da aprendizagem, 

buscando compreender que o complexo processo de aprendizagem é influenciado por diversas 

variáveis – contexto em que o indivíduo está inserido, fatores emocionais e cognitivos, 

metodologia utilizada, motivação, entre outras – diante de tamanha gama de conjecturas, a 

dificuldade de aprendizagem torna-se um campo heterogêneo necessitando da intervenção de 

diversos profissionais a depender da área afeta.  

O papel da Psicopedagogia enquanto área de atuação educacional busca contribuir 

com o processo ensino-aprendizagem, segundo Bossa (2000), a sua intervenção inclui: 

orientar os pais; auxiliar os educadores e consequentemente à toda comunidade aprendente; 

buscar instituições parceiras (envolvimento com toda a sociedade); colaborar no 
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desenvolvimento de projetos (Oficinas psicopedagógica); acompanhar a implementação e 

implantação de nova proposta metodológica de ensino; promover encontros socializadores 

entre corpo docente, discente, coordenadores, corpo administrativo e de apoio e dirigentes. 

A atuação do psicopedagogo no contexto educacional visa assessorar a equipe 

pedagógica além de ter um caráter preventivo em relação à dificuldade de aprendizagem, mas 

também remediativo, quando essa já está instalada. Preventivamente, caracteriza-se por um 

trabalho em conjunto com os demais profissionais, buscando a otimização da aprendizagem 

através do despertar do prazer em aprender, algo desafiador tendo em vista a concepção 

arcaica em que está pautado o ensino na maioria das escolas. Já remediativamente, trata-se de 

um trabalho que envolve o psicopedagogo e a equipe docente, no sentido de intervir junto aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem, patológica ou não. A esse respeito, Oliveira e 

Santos afirmam que a intervenção também funciona como uma ponte, pela qual o aprendente 

é direcionado a chegar a um destino. Destino este que, em muitos casos, foi ‘esquecido’ por 

ele devido as suas limitações escolares – dificuldades de aprendizagem e/ou distúrbios
1
. Para 

a construção desse elo e para o atravessar significativo pelo mesmo, faz-se necessário lançar 

mão do trabalho a partir das potencialidades, em detrimento do trabalho a partir das 

dificuldades. 

Quando se trabalha a partir da otimização das potencialidades do aprendente se 

minimiza o sofrimento do não saber e se traz prazer para o processo de aprendizagem. A esse 

respeito, Barbosa (2001) ressalta que transformar a aprendizagem em prazer não significa 

realizar uma atividade prazerosa, e sim descobrir o prazer no ato de: construir ou de 

desconstruir o conhecimento; transformar ou ampliar o que se sabe; relacionar conhecimentos 

entre si e com vida; ser coautor ou autor do conhecimento; permitir-se experimentar diante de 

hipóteses; partir de um contexto para a descontextualização e vice-versa; operar sobre o 

conhecimento já existente; buscar o saber a partir do não saber; compartilhar suas 

descobertas; integrar ação, emoção e cognição; usar a reflexão sobre o conhecimento e a 

realidade; conhecer a história para criar novas possibilidades. 

Compreender a singularidade de cada indivíduo inserido no processo de ensino-

aprendizagem é fundamental para a atuação do psicopedagogo, entender que a diversidade de 

capacidades, talentos e aptidões confere a cada sujeito uma maneira diferente de interpretar o 

mundo a sua volta diferenciando suas estratégias para a resolução de problemas dentro do seu 

contexto cultural. Cada sujeito é singular, tem sua própria história e seu próprio jeito de 

aprender. Essa atitude de compreender o sujeito singular possibilita ao psicopedagogo buscar 

                                                           
1 Sobre a diferenciação entre os termos “distúrbio” e “problema”, vide Rotta, Ohlweiler e Riesgo (2008). 
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meios para integrar o indivíduo ao ambiente escolar valorizando aquilo que ele já sabe e 

utilizando suas habilidades e potencialidade para propor ações interventivas capazes de 

contribuir para a minimização das dificuldades de aprendizagem.  

Para esse ‘aprendizado’ do sujeito aprendente o psicopedagogo também vai precisar 

‘conhecer’ a família desse. Nesse sentido, só trazendo a família para o contexto escolar se 

consegue esse feito. 

3.1 APRENDIZAGEM SOB UMA VISÃO PSICOPEDAGÓGICA 

Conforme os estudos de Bossa (1999) a Psicopedagogia surgiu da necessidade de 

compreensão do processo de aprendizagem, de caráter interdisciplinar, uma vez que possui 

seu próprio objeto. Possui como característica a ambiguidade tanto da palavra como ao que se 

reporta. Sistematiza um corpo teórico, definindo seu objeto de estudo e delimitando seu 

campo de atuação. Essa contribuição importante de Bossa, nos remete a pensar no ser 

aprendente como único, porém ambíguo, pois se trata de um indivíduo que carrega em si uma 

história, com potencialidades e dificuldades, mas que deve ser visto como um todo. 

 O estudo do processo de aprendizagem humana e suas dificuldades são desenvolvidos 

pela Psicopedagogia, levando-se em consideração as realidades interna e externa, utilizando-

se de vários campos do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os. Procurando 

compreender de forma global e integrada os processos cognitivos, emocionais, orgânicos, 

familiares, sociais e pedagógicos que determinam à condição do sujeito e interferem no 

processo de aprendizagem, possibilitando situações que resgatem a aprendizagem em sua 

totalidade de maneira prazerosa. 

A Psicopedagogia deve ser vista como parte importante e base fundamental para esse 

processo complexo que é a aprendizagem, buscando entender cada parte desse processo como 

degrau de uma conquista gradativa, e nas falhas que se apresentam, buscar entender as causas 

e qual a intervenção adequada para cada demanda. 

Aos psicopedagogos compete trabalhar os processos de aprendizagem, mas também as 

suas dificuldades. Em tempos de inclusão é muito comum crianças e adolescentes com 

dificuldade de aprendizagem na instituição escolar. O público de escola pública não tem o 

poder aquisitivo para frequentar uma clínica de Psicopedagogia e esse serviço ainda não é 

ofertado na rede pública de saúde. Por isso, as dificuldades de aprendizagem na escola pública 

devem ser trabalhadas pelo psicopedagogo institucional. Não esquecendo, contudo, o trabalho 

interdisciplinar, inclusive com a participação da família do aprendente. 
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Pois, a família e escola são os principais suportes com que a criança pode contar para 

enfrentar desafios, visto que, integradas e atentas podem detectar dificuldades de 

aprendizagem que ela possa apresentar, podendo contribuir de maneira eficiente em benefício 

da mesma. A família deve ser parceira, aliada à escola e aos professores, para juntos 

oferecerem um trabalho de envolvimento e cumplicidade nos assuntos relacionados ao 

ambiente escolar e a qualidade dos serviços educativos ofertados.  

Para melhor entender esse processo, buscamos desenhar um percurso metodológico 

para realizar o estudo no campo de pesquisa.  

4 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Todo processo de pesquisa necessita ser devidamente planejado. Esse estudo 

específico, objetiva analisar a relação família e escola e sua influência para a aprendizagem 

dos alunos e o papel do psicopedagogo nesse contexto. 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa Participante, do tipo Exploratória 

Descritiva, de natureza transversal, quanto aos objetivos da pesquisa. Nela foi empregada uma 

análise de dados na perspectiva qualitativa. Quanto à forma de coleta de dados, foi 

desenvolvida uma pesquisa de campo observacional, realizada em uma Escola Estadual 

localizada na cidade de João Pessoa- PB. 

O estudo de campo é assim chamado, pois, o pesquisador vai até o local onde ocorre o 

fato pesquisado, a pesquisa de campo, de acordo com Gonsalves (2003), se buscamos a 

informação diretamente com a população pesquisada [...], o pesquisador precisa ir ao espaço 

onde o fenômeno ocorre e reunir um conjunto de informações a serem documentadas. 

Já a Pesquisa Participante tem como característica principal a participação interventiva 

do pesquisador, na busca de melhores caminhos. Ele ao mesmo tempo que observa 

(observação participante), faz intervenções na busca de melhor detectar dados, bem como, de 

solucionar problemas. 

4.2   PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Foram selecionadas 05 (cinco) adolescentes e suas respectivas famílias e professores, 

os quais cursam o ensino fundamental na escola campo de pesquisa, de ambos os sexos, e que 

apresentem alguma queixa de dificuldade de aprendizagem. Esse grupo amostral foi escolhido 

de forma dirigida, pois era necessário que eles tivessem dificuldades de aprendizagem. 
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4.3   INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados do estudo foram diversificados e 

escolhidos criteriosamente, considerando a natureza da pesquisa, quais sejam: protocolo de 

observação, objetivando a observação do estilo de aprendizagem, trabalho em sala de aula e 

estratégias na gestão e organização do pensamento; entrevista semiestruturada, realizada com 

os pais, com o intuito de compreender sua vivência com os filhos do grupo amostral da 

pesquisa e analisar a relação com a escola, qual a sua visão em relação às dificuldades deles, 

como ela se colocar diante do processo ensino aprendizagem; Técnica Projetiva, que é um 

tipo de ‘escuta’ psicopedagógica, que tem o intuito de verificar como se dá a relação dos 

aprendentes com as suas famílias e analisar como essas contribuem na vida acadêmica dos 

filhos; roteiro de entrevista, aplicado com os respectivos professores, no intuito de conhecer a 

relação com a família e detectar o apoio ou não dessa aos docentes. 

Também foram realizadas palestras e plenárias para corpo docente, alunos e 

familiares, para conscientizá-los sobre a importância da relação entre ambos os segmentos: 

família e escola, para a construção de uma escola que priorize o sucesso acadêmico de todos 

os alunos. 

4.4    PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

Inicialmente a pesquisa foi apresentada à escola a fim de solicitar as devidas 

autorizações para a coleta dos dados, com a assinatura da carta de anuência. Após a 

concordância da escola, foram encaminhados para os pais dos estudantes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, só então os estudantes foram convidados a participar da 

pesquisa. As professoras dos respectivos alunos do grupo amostral também assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

Após a autorização dos pais, o dia em que aconteceram as atividades foi marcado, 

durante um período de aproximadamente 6 (seis) meses. Uma vez tendo concordado com a 

participação no estudo, os respondentes assinaram o Termo de Assentimento, baseado nos 

preceitos éticos vigentes para a realização de pesquisas com seres humanos, defendidos pela 

Resolução nºs 466/2012 e 510/16 do CNS/MS. Após explicar quais os objetivos do estudo, foi 

informado que os dados coletados ou resultados ficarão disponíveis, caso se interessem e que 

são livres para desistir de participar do estudo. Também foram informados que a pesquisa não 

traria danos físicos ou emocionais aos filhos/alunos. 

Em seguida, foram dadas início às observações participantes, feitas na escola, tanto em 

sala de aula quanto nas demais dependências em que os estudantes exercem atividades 
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escolares. Posteriormente, foi realizada a entrevista com as professoras, e estando de posse 

dos dados coletados nessas atividades, fez-se o planejamento da intervenção psicopedagógica 

e elaboração das ferramentas fomentadas pela busca de respostas que atendam a diversidade 

dos sujeitos do grupo amostral. Optou-se pela Técnica Projetiva de Jorge Visca, por entender 

que ela possibilita ao aprendente traçar um desenho da família do modo como a veem.  

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram analisados de forma qualitativa e quantitativa, de acordo com as 

informações coletada nas entrevistas, nas observações participantes e intervenções feitas em 

sala de aula, que possibilitou identificar no grupo amostral as suas habilidades e capacidades, 

sob as quais se baseou a ação psicopedagógica e elaboração de instrumento para tal, 

posteriormente verificou-se e notou-se que essa falta de compromisso dos pais com a vida 

escolar do filho influencia para que os mesmo se tornem arredios desinteressados e acabam 

manifestando na escola a indisciplina, ocasionando intrigas em sala de aula, em que alunos 

desafiam os professores, que cotidianamente deixam de transmitir conteúdos científicos para 

sanar os conflitos em sala de aula, conforme relata Sá Telles (1993). 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos aqui descritos priorizam inicialmente as Técnicas Projetivas 

aplicadas com os sujeitos do grupo amostral. Seguem em abaixo os produtos das Técnicas 

Projetivas de cada aluno junto de suas análises. Posteriormente, analisaremos os achados 

junto aos professores e as famílias dos alunos do grupo amostral. 

5.1 TRABALHANDO COM OS ALUNOS 

Educando: J.A. 

Idade: 16 anos 

Resumo da Escuta Psicopedagógica: J.A. é um adolescente vindo de uma família 

conflituosa, segundo relatou o mesmo. Reside com sua mãe, padrasto e irmãos e afirma 

manter conflitos com todos os parentes. Acrescentou ainda que sua família não exige tanto 

dele quando se trata dos estudos, porém o aconselham sobre suas companhias. J.A. afirma que 

pretende estudar até o 1º ano do ensino médio e deseja ser bandido e motoboy, pois irá ganhar 

dinheiro de forma fácil. 
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Técnicas Projetivas: Minha família e minha educação: Como me sinto? Como gostaria 

que fosse? 

Figura 1 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Análise: J.A. produziu desenhos oposto. No primeiro desenho, o mesmo fez um rosto sem 

corpo e sem cabelos de uma pessoa sorrindo e ao mesmo tempo chorando. No segundo 

desenho, o educando desenhou o mesmo rosto, agora maior com os olhos abertos, sorrindo de 

forma muito feliz. Os desenhos produzidos por J.A. nos remete á sua tristeza que não é 

demonstrada, mas que é sentida e lhe causa sofrimento em seu interior. O adolescente deseja 

que sua família se importe mais com sua educação, pois só assim irá sanar a dor que foi 

expressa em seu primeiro desenho. 

Desenho da Família: A família que tenho/ A família que gostaria de ter. 

Figura 2 

   

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Figura 3 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Análise: Ao solicitar para J.A. que produzisse o desenho da família, o mesmo se recusou. 

Aguardei por 2 horas e voltei a solicitar que ele realizasse a atividade, porém o mesmo 

continuou se recusando a produzir o desenho. Esta recusa nos mostra que J.A. sofre conflitos 

grandiosos em seu seio familiar, provavelme convive em um lar onde as brigas e o desamor 

predomina, pois o mesmo além de se recusar em desenhar, recusou-se também em falar sobre. 

Educando:  M.V. 

Idade: 15 anos 

Resumo da Escuta Psicopedagogia: M.V. é um adolescente vindo de uma família 

tradicional, reside com seus pais e seus irmãos. O educando relatou que apresenta um bom 

relacionamento com sua família, porém com seu irmão mais velho existem muitos conflitos, 

mas não quis estender o assunto. O mesmo relata que deseja continuar estudando para crescer 

na vida, pois nenhum de seus parentes concluiu os estudos. Continuou relatando que irá fazer 

faculdade e que é grato á gestão da escola por todo incentivo que recebe. Sua família o 

aconselha e o mesmo tem consciência que é para seu bem, porem confessa não dar muita 

importância. Deseja ser aluno exemplar, mas não consegue devido a influencias que tem de 

seus colegas. 

Técnicas Projetivas: Minha família e minha educação: Como me sinto? Como gostaria 

que fosse?  

Figura 4 
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Fonte: Resultado da pesquisa. 

Análise: M.V. produziu dois desenhos opostos. No primeiro desenho expressou que se sente 

triste em relação á sua educação e sua família, pois me relatou que desejaria que seus pais 

participassem mais da promoção de seus estudos. No segundo desenho, ele expressou um 

rosto alegre sorrindo, pois, seu desejo é que seus pais participem mais de sua educação 

tornando os seus estudos em momentos alegres. Os desenhos produzidos por M.V. retratam 

um adolescente que se sente só em relação a seus estudos e sua família, pois não há interação 

nenhuma entre família e escola. 

Desenho da Família:  

A família que tenho/ A família que gostaria de ter.  

Figura 5 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Figura 6 

              

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Análise: M.V. produziu dois desenhos distintos da família. Seus desenhos não condizem com 

sua idade nem maturidade, tampouco com seu grau de escolaridade. Em seu primeiro 

desenho, M.V. desenhou toda sua família, se projetando ao lado de seu pai, a quem tem maior 

proximidade. O que chama atenção neste desenho é o fato de seu irmão ter sido projetado no 

canto da folha fazendo o uso de drogas. No segundo desenho M.V. continua se projetando ao 

lado de seu pai, mas dessa vez sua mãe se encontra ao lado do pai, e seu irmão que estava 

afastado no desenho, é projetado entre suas duas irmãs, sem fazer o uso de drogas e sorrindo. 

Os desenhos produzidos por M.V. retratam que ele sente-se longe de seu irmão por ele usar 

droga. Seu desenho confirma sua fala na escuta quando relata que há conflitos entre eles. No 

mais, sua família é afetuosa, apesar deste uso de drogas presente em seu seio familiar. 

 

Educando:  I.F. 

Idade: 15 anos 

Resumo da Escuta Psicopedagogia: I.F. vive com seus avós desde os primeiros dias de vida, 

pois segundo relatou o mesmo, sua genitora engravidou muito jovem e o rejeitou logo ao 

nascer a ponto de tentar ceifar sua vida ao lhe colocar debaixo de um carro para que morresse 

atropelado. O educando relata que deseja estudar para ser piloto de avião. Em todo o tempo se 

mostrou prolixo, sempre direto em suas falas e nunca prolongava assunto. I.F. ainda 

acrescentou que sua maior dificuldade é em obedecer às ordens, tanto em casa quanto na 

escola. 

Técnicas Projetivas: Minha família e minha educação: Como me sinto? Como gostaria 

que fosse? 

Figura 7 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Análise: I.F. não sente diferenças entre como ele se sente nem como gostaria de se sentir em 

relação a sua família e sua educação. Ao falar sobre seus desenho, o mesmo relatou que não 
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importa se sua família se importa ou não pois ele se sente normal do mesmo jeito em ambas 

situações.  

Desenho da Família: A família que tenho/ A família que gostaria de ter. 

Figura 7

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Figura 8 

       

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Análises: Em todo tempo I.F. se mostrou prolixo e não quis falar muito sobre seu desenho.  

Em sua primeira projeção, o mesmo aparece entre seus avós, pois para ele somente os três 

constituem sua família. Em sua segunda projeção desenhou em tamanho grande um $ e disse 

que queria que sua família fosse rica. 

Educando: J.L. 

Idade: 14 anos 

Resumo da Escuta Psicopedagógica: J. L. relatou que não gosta de sua família e não possui 

vínculos afetivos com os mesmos e não sabe o porquê desta rejeição, tentei fazer com que 
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falasse mais sobre, porem o mesmo se recusou. Continuou sua fala dizendo que estuda por 

obrigação, não pensa em concluir os estudos e que vai ser design gráfico. 

Técnicas Projetivas: Minha família e minha educação: Como me sinto? Como gostaria 

que fosse? 

 

Figura 9 

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Análise: J.L. em seu primeiro desenho projetou um jovem com a expressão de raiva em seu 

rosto cercado de raios. Ao questionar sobre o desenho, o adolescente relatou que sente raiva 

pois seus pais cobram muito dele e além de seus pais toda sua família também exige muito. 

Em sua segunda projeção, ele desenhou um rosto feliz e livre dos raios de cobrança. 

Desenho da Família: A família que tenho/ A família que gostaria de ter. 

Figura 10 

    

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Figura 11 

    

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Análise: Em seu primeiro desenho o educando projetou uma família numerosa toda de mãos 

dadas, porem ao questionar quem era ele no desenho, ele me afirmou que não faz parte desta 

família. No seu segundo desenho, ele projetou em um coração uma família menor, onde mais 

uma vez ele não faz parte dela. O contexto familiar e o escolar devem seguir os mesmos 

caminhos simultaneamente fortalecendo suas relações para obter melhores resultados no 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos filhos/alunos. 

5.2 TRABALHANDO COM OS PROFESSORES 

1. A participação dos pais na escola se dá de que forma? E com que frequência?  

Professor 1: Raramente os pais participam dos assuntos que diz respeito á educação de seus 

filhos, alguns dizem que irão participar dos eventos que lhes são propostos, mas na grande 

maioria das vezes nunca participam nem dão satisfação de suas ausências. Digamos que de 5 

eventos, reuniões, festas e etc. eles aparecem em 1 e não costumam ficar até o final. 

Professor 2: Não sinto participação dos pais na educação dos filhos aqui nesta instituição. 

Todas as reuniões de pais e mestres são marcadas pela ausência deles, sem justificativas, bem 

como nos demais eventos que são promovidos para eles mesmos. Acredito que apenas 20% 

participam da educação dos filhos. 

FONTE: Resultado da pesquisa. 

2. A que se deve a ausência dos pais? 

Professor 1: Acredito que seja por motivos de trabalho. 

Professor 2: Os pais dos meus alunos trabalham muito e por isso acredito que sejam ausentes. 

FONTE: Resultado da pesquisa. 

3. Como é o rendimento escolar dos alunos que tem a participação da família na 

escola? 

Professor 1: Os alunos que os pais participam demonstram mais interesse nas aulas, são mais 

disciplinados, educados e alcançam maior sucesso escolar. 

Professor 2: Totalmente diferente dos que os que os pais são ausentes, pois esses alunos se 

mostram mais incentivados a aprender cada vez mais e a superar as barreiras que encontram 

na escola, como falta de materiais, falta de estrutura e etc. 

FONTE: Resultado da pesquisa. 

4. Você acha necessário que sejam desenvolvidas atividades buscando mais 

participação da família na escola? 

Professor 1: Sim, com certeza. Talvez assim os pais se sintam mais motivados a participar 

mais do que lhes cabem como educação de seus filhos. As atividades devem ser propostas em 

momentos de contra turno ao trabalho deles e devem ser prazerosas para os mesmos. 

Atividades que envolvam pais e filhos são bem aceitas e promove maior interação entre as 

famílias. 

Professor 2: Sim, apesar de não acreditar que isso mude a frequência deles na escola. 

Envolvê-los na educação dos filhos através de mecanismos promovidos pela escola podem 
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trazer mudanças no desempenho escolar dos alunos, fazendo-os se sentirem motivados cada 

vez mais.  

FONTE: Resultado da pesquisa. 

 

Nas respostas obtidas na entrevista com os professores, foi perceptível perceber muitas 

concordâncias com o que diversos autores relataram sobre tais aspectos. Houve maior 

consonância, com as autoras Dessen e Polônia (2005) que afirmam em relação ao 

distanciamento da família na vida escolar dos filhos, que reage como um potencial 

provocador do desinteresse e da desvalorização de educação, pois a família é vista como a 

impulsionadora da produtividade na escola. 

A ausência da família na escola gera para os alunos sentimentos de abandono, 

desinteresse, indisciplina, falta de compromisso com a educação e como consequência haverá 

um fracasso escolar. 

Somente conhecer os aspectos da ausência familiar não resolve os problemas que lhe 

advém, mas já é um bom início, pois fornece caminhos por onde trilhar para a busca de 

soluções. É interessante que a escola busque junto de seus profissionais e famílias envolvidas 

no processo educativo, mecanismos de interação entre ambos, pois como já foi detectado, o 

entrosamento entre eles gera uma aprendizagem significativa e assim, consequentemente o 

sucesso acadêmico dos alunos. 

5.2 TRABALHANDO COM A FAMÍLIA 

Entrevista com os Pais/ Responsáveis  

1- Qual é o suporte que o (a) aluno (a) têm em casa para os estudos? 

Baixo 80% 

Médio 20% 

Alto 0% 

FONTE: Resultado da pesquisa. 

2- Você se sente envolvido na educação de seu filho (a) e quais são as possíveis 

barreiras? 

Sim 80% 

Não 20% 

Os empecilhos foram citados com unanimidade os fatores: tempo 

devido ao trabalho externo dos pais. 
100% 

FONTE: Resultado da pesquisa. 
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3- Como você vê a escola com relação aos padrões acadêmicos e sociais? 

Responsável 1: A escola é importante para mim porque meu filho vai ser alguém na vida lá 

na frente. 

Responsável 2: A escola ensina meu filho a “ser gente”. 

Responsável 3: Eu vejo a escola como uma saída para meu filho não entrar no mundo errado. 

Responsável 4: A escola é necessária porque ensina coisas boas para nossos jovens, e levam 

eles para o bom caminho. 

Responsável 5: Escola de pobre é bom porque desperta nos jovens a vontade de ser alguém 

na vida. 

FONTE: Resultado da pesquisa. 

4- Você acredita que a escola atende às necessidades dos alunos? 

Sim 60% 

Não 40% 

FONTE: Resultado da pesquisa. 

5-  Como você vê os professores com relação a educação de seu filho? 

Responsável 1: Os professores são responsáveis por educar nossos filhos quando estão  fora 

de casa. 

Responsável 2: Eles são a parte mais importante na escola. 

Responsável 3: Admiro os professores que tem paciência e ensinam nossos filhos 

independente de quem são.  

Responsável 4: Os professores são os heróis que temos nos dias de hoje. Agradeço a Deus 

pelos professores da Escola Ana Higina. 

Responsável 5: Sem os professores é impossível aprender qualquer coisa. 

FONTE: Resultado da pesquisa. 

6- Como é a sua relação com a escola? 

Responsável 1: É boa, não vou muito lá porque trabalho em casa de família e os patrões não 

gostam muito quando a gente falta pra resolver assunto da escola. 

Responsável 2:Nunca tive problemas com a escola, mas não vou muito lá porque não tenho 

tempo. 

Responsável 3: A escola é boa, gosto muito de lá mas não vivo “enfiada” porque trabalho o 

dia todo. 

Responsável 4: Normal, só vou lá quando a diretora manda me chamar porque meu filho 

aprontou. 

Responsável 5: Queria participar mais, só que eu tenho vergonha porque sou catadora e 

nunca estou arrumada para ir, e nem tenho tempo porque faço coletagem todo dia, o dia todo. 

FONTE: Resultado da pesquisa. 

7- Com que Frequência você frequenta a escola para saber assuntos relacionados ao 

seu filho? 

Diária 0% 

Semanal 0% 

Mensal 20% 

Apenas quando solicitada a presença 80% 
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FONTE: Resultado da pesquisa. 

As respostas obtidas durante a entrevista nos remetem ao que vem sendo abordado ao 

longo de todo o trabalho. Vivemos em uma sociedade onde o tempo que os pais podem 

dedicar à educação de seus filhos é escarço, mesmo que o desejo de participar mais desse 

processo de aprendizagem, a demanda de trabalho os impossibilita de serem mais assíduos no 

contexto escolar.  

Também pode se notar a admiração dos pais de baixa renda e de baixo nível de 

escolaridade e instrução, participantes desta pesquisa, a admiração que eles têm aos 

professores, pois acreditam ainda que a educação seja um caminho de saída da criminalidade 

e do alto risco de marginalidade oferecido aos jovens na atualidade. 

 Oliveira (2003, p. 65) cita a escola como sendo a instituição que complementa o  

trabalho  que  foi  iniciado no  seio  familiar, a qual  terá  como  incumbência  desenvolver  os  

aspectos  educacionais pedagógicos do indivíduo, “[...] sendo de grande importância o 

entrosamento família-escola na execução da tarefa educativa”. 

Mediante o exposto, devemos considerar a parceria família-escola como peça 

fundamental na promoção da educação dos nossos jovens, tendo em vista a atual situação de 

violência e intolerância apresentada em nosso meio social. É importante também haver 

conscientização dos papéis distintos de cada instituição, a família como base e a escola como 

promotora de uma educação significativa, eficaz e prazerosa. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fortalecimento da relação escola-família proporciona envolvimento nos estudos 

ajudando no equilíbrio emocional dos filhos, melhorando a aprendizagem. Assim os 

responsáveis precisam reconhecer que a função da escola não se restringe somente em 

transmitir conhecimentos, mas proporcionar condições de formar alunos críticos e 

participativos na sociedade, e nesse espaço de socialização do conhecimento científico, os 

alunos não aprendem igualmente. 

Portanto, pode-se concluir que a família não pode deixar as responsabilidades da 

formação de seus filhos para a escola, pois a mesma tem o dever de desenvolver nos alunos 

uma educação formal e sistematizada, que privilegie o conhecimento científico, mas a 

prioridade na evolução educacional efetiva e intelectual é compromisso da família, pois, é 

nela que os indivíduos têm o primeiro contato com um grupo social. 

A participação dos pais na educação dos filhos é de suma importância e deve ser 

constante e responsável, pois, a qualidade do relacionamento que a família e a escola 
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construírem serão determinantes para o bom andamento do processo de aprender e de ensinar 

do estudante e o seu bem viver em ambas as intuições. 

No entanto, é de fundamental importância que família trabalhe em conjunto com a 

escola sabendo aproveitar os resultados positivos dessas relações, podendo resultar em 

princípios facilitadores para o ensino aprendizado da criança e uma melhor evolução na 

formação emocional e intelectual da mesma. Tanto a família quanto a escola desejam a 

mesma coisa: preparar as crianças para o mundo; no entanto, a família tem suas 

particularidades que a diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa 

mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança, no 

entanto ela necessita da família para concretizar o seu projeto educativo. 

Nessa relação família e escola o psicopedagogo pode trazer muitas contribuições, não 

só sendo o elo que integra as duas partes, mas sendo a ponte que unirá essas duas instâncias 

tão importantes ao sucesso do processo educativo. O psicopedagogo ainda pode trabalhar nas 

questões de encaminhamento que os pais devam dar aos seus filhos, no tocante a hábitos de 

estudo, educação familiar e orientação em geral. 
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ANEXO A – TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

 

 

Eu,  , idade  , aceito participar da pesquisa 

RELAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA E AÇÃO PSICOPEDAGÓGICA onde tem-se como 

objetivo intervir diretamente no relacionamento da família com a escola, tornando possível a 

interação entre ambas. Os pesquisadores tirarão minhas dúvidas e conversarão com os meus 

responsáveis. Li e concordo em participar como voluntário da pesquisa descrita acima. Estou 

ciente que recebi uma cópia deste documento. 

 

 

João Pessoa, de  de 2017. 
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ABSTRACT 

The present article aims to report an investigation about the family / school relationship and 

psychopedagogical action, with the general objective to demonstrate the possible contribution 

that this relationship can offer to better students' learning, through the evaluation and 

psychopedagogical intervention carried out with students who present learning difficulties , 

possibly caused by the lack of parental involvement in the school environment; and, as 

specific objectives: to identify difficulties in the family / school relationship, through an 

observation in the school environment; to analyze the perceptions of the subjects of the 

research on the influence of the relation school family in the development of the students; to 

involve the individuals responsible for the students with learning difficulties and from there to 

build ways and means, with the intention of healing or reducing those problems. In this study, 

we verified that Psychopedagogy should be seen as an important part and fundamental basis 

for this complex process that is learning. Psychopedagogy professionals should seek to 

understand each part of the educational process as a step of gradual achievement, and in the 

failures that present themselves, in addition to seeking to understand the causes and what 

intervention is appropriate for each demand. From the analysis of the data, it was noticed that 

there is a certain lack of commitment of the parents with the school life of the child, which 

influences the low income of the students and so that they become aloof, disinterested and end 

up manifesting in school the indiscipline . It is concluded that, strengthening the school-

family relationship provides involvement in the studies, helping the children's emotional 

balance, improving learning.  

Keywords: Family, School, Psychopedagogy.  

 


