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RESUMO:  

Trata-se de uma pesquisa cujo objetivo é analisar a importância da participação da família no processo de ensino 

aprendizagem e no desenvolvimento do aluno nesse período de pandemia do Covid-19. Por se tratar de um 

problema já recorrente, vê-se que, com as dificuldades impostas pela atual situação, o imbróglio poderá se tornar 

bem maior, sendo que a pandemia pegou tanto professores como pais despreparados. Utilizou-se a abordagem 

qualitativa para custear a pesquisa bibliográfica, que teve como base para a edificação da compreensão do objeto 

de estudo a fundamentação na concepção de alguns autores como: Witter (2011), Prado (2011) e Picchioni (2020), 

entre outros que discutem com distinção o exposto tema. Os resultados mostram que há um déficit na participação 

da família no processo de ensino e aprendizagem do aluno e, consequentemente, na relação da família com a 

escola. Portanto, para um melhor desenvolvimento do mesmo nesse período de isolamento social é importante que 

as famílias reconheçam que o auxílio deles e o trabalho em conjunto da escola e família é fundamental, pois a 

família desempenha importante atuação no desenvolvimento dos filhos. É na família que a criança encontra todos 

os recursos necessários para o seu desenvolvimento.  Mesmo em situações atípicas, as crianças podem continuar 

seu desenvolvimento e o processo de aprendizagem não ser interrompido quando ambas as partes trabalham para 

esse objetivo. 
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ABSTRACT:   

This is a research, whose objective is to analyze the importance of family participation in the teaching-learning 

process and in the student's development in this period of the Covid-19 pandemic. As it is an already recurring 

problem, we saw that with the difficulties imposed by the situation, the problem could become much greater, and 

the pandemic caught both teachers and parents unprepared. The qualitative approach was used to fund the 

bibliographic research that was based on the construction of the understanding of the object of study based on the 

conception of some authors such as Witter, Prado and Picchioni, among others that discusses the above theme 

with distinction. The results showed us that there is a deficit in the family's participation in the student's teaching 

and learning process and, consequently, in the family's relationship with the school. Therefore, for a better 

development of the same in this period of social isolation, it is important that families recognize that their help 

and the school and family work together is fundamental, as the family plays an important role in the development 

of the children, it is in the family. that the child finds all the necessary resources. Even in atypical situations, 
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children can continue their development and the learning process will not be interrupted when both parties work 

towards this goal. 

Keywords: School; education; importance; family life; participation; pandemic and Covid-19. 

 

 

1.INTRODUÇÃO  

 

O ano de 2020, trouxe   uma situação nunca vivida aqui no Brasil e em diversos lugares 

do mundo. Logo, a educação sentiu o impacto desse problema e suas consequências, que foi a 

quarentena causada pelo Covid - 19.  

Muitos estudos já alertaram sobre a importância da família no processo de ensino e 

aprendizagem dos filhos e, atualmente, na sociedade as famílias têm outras prioridades. Assim, 

têm transferido para as escolas a responsabilidade de educar e ensinar não somente conteúdos 

curriculares, mas também valores, padrões de comportamento dentre outras coisas.  

Diante dos fatos, questionou-se qual a importância da família e sua influência no 

processo de ensino aprendizagem e no desenvolvimento do aluno durante esse período que não 

se podem ter aulas presenciais. Por consequência, tem-se a análise da importância da família 

diante dessa situação atípica e qual é o resultado gerado desse período no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Partindo dessa conjectura, que a família é de extrema importância na participação para 

o processo educativo, explora-se, através de um questionário, o ponto de vista dos professores 

em relação a essa participação durante a pandemia. Os docentes descreveram como está sendo 

o contato da escola com a família, dos deles com os alunos. Ademais, constataram as vantagens 

e desvantagens que os professores, alunos e os pais enfrentaram ao usar o ensino remoto. 

Assim, a atuação dessa pesquisa é pertinente na preocupação de validar a importância 

da participação da família em todo e qualquer processo que leva o ensino e aprendizagem dos 

educandos. E que a cooperação e a presença da mesma no ensino remoto só gerarão benefícios 

e crescimento tanto para a escola/professores quanto para os alunos.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Ensino remoto durante a Pandemia 

 O ano de 2020 está sendo um ano atípico, em função da pandemia que atingiu o mundo 

causada pelo COVID-19, doença provocada pelo novo corona vírus (SARS- CoV-2). Os 

primeiros casos foram confirmados na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em 

dezembro de 2019, e a partir daí se espalhou pelo restante do país e do mundo. Essa doença se 

mostrou altamente perigosa, tendo como principal fonte de transmissão partículas aerossóis, e 

de fácil contágio através do contato físico. Sendo assim, a OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
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DA SAÚDE), recomendou aos gestores de todos os países, que tomassem medidas de assepsia 

e isolamento social na tentativa de cortar a transmissão em massa. 

Portanto, locais que exigem um número significativo de pessoas em pouca distância 

tiveram que ser fechados, entre esses as escolas. Professores, alunos, pais tiveram que se adaptar 

ao novo modelo de ensino e sala de aula, a distância.  

O MEC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO) publicou uma portaria em 17 de março de 

2020, para autorizar, em caráter especial, por trinta dias, podendo ser prorrogado esse prazo de 

acordo com o parecer da OMS, a substituição das aulas presenciais por aulas remotas de acordo 

com,  

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere 

o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e considerando o art. 9º, 

incisos II e VII, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 2º do Decreto nº 

9.235, de 15 de dezembro de 2017, resolve: Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, 

a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios 

e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação 

em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, 

de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.  (MEC, PORT. 

Nº 343, 2020) 

 

Foi divulgada pelo governo brasileiro uma medida provisória em 1 de abril de 2020, que 

estabeleceu diretrizes excepcionais em relação aos dias letivos para o ensino básico e superior. 

Em que as instituições de educação básicas ficariam dispensadas de cumprir as determinantes 

mínimas no que refere aos dias letivos de trabalho escolar, seguindo as normas da própria 

instituição. A MP. Nº 934 reforça que as medidas aplicam-se apenas para o período de 

pandemia.  (Medida Provisória, Nº 934, art. 1º, 2020) 

Em 15 de abril de 2020, foi publicada uma nova portaria, a Nº 395, no qual o Ministério 

da Educação aplica o § 1º do art. 1º da portaria Nº 343 e prorroga por mais trinta dias a 

substituição das aulas presenciais por aulas remotas. 

Em sequência, o CNE (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO), veiculou um 

parecer onde informava sobre a reorganização do calendário escolar e a possibilidade de 

contagem das aulas remotas para cumprir a carga mínima anual. No que diz respeito à Educação 

Infantil, o parecer informa que, por não haver uma normativa específica de ensino remoto, 

mesmo em situação atípica, o Conselho teve que deliberar soluções para que se cumprisse a 

carga mínima prevista na LDB. Por isso sugere, 

 

No sentido de contribuir para minimização das eventuais perdas para as crianças, 

sugere-se que as escolas possam desenvolver alguns materiais de orientações aos pais 

ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, 

recreativo, criativo e interativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto 

durar o período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às crianças 

pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais. 
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Deste modo, em especial, evitaria a necessidade de reposição ou prorrogação do 

atendimento ao fim do período de emergência, acompanhando tão somente o mesmo 

fluxo das aulas da rede de ensino como um todo, quando do seu retorno. (BRASIL, 

2020) 

 

               O documento ressalta não ter como dimensionar as horas que as crianças farão as 

atividades em casa e como calcular essas atividades em equivalência aos dias letivos. Salienta 

a necessidade de aprimorar e acompanhar essas tarefas realizadas pelas famílias, considerando 

realidades socioeconômicas vividas pela maioria dessas. Sendo assim, a escola deve buscar uma 

maior interatividade com os pais de modo virtual e fortalecer os vínculos para ajuda-los a 

desempenhar de melhor maneira possível às atividades propostas. (BRASIL, 2020) 

Propõe-se, ainda, que as escolas organizem materiais pedagógicos para disponibilizar 

aos pais. Que devem ser retirados na própria escola, tomando todos os cuidados de higiene e 

distanciamento. E, além disso, destaca como devem ser feitas essas atividades pelos pais 

respeitando a faixa etária de cada criança. 

Recomenda-se à Educação Infantil que, os pais realizem práticas de leitura, músicas 

infantis, jogos e brincadeiras para alunos de 0 a 3 anos. E quando estes não sabem ler, orienta-

se que a escola disponibilize alguém que os ajude nessa atividade. Já para os alunos da pré-

escola, promover além da leitura, desenho, danças, conversas e atividades digitais quando 

possível, inseri-las também em tarefas de rotinas da família fazendo destes, momentos de 

aprendizagem. (BRASIL, 2020) 

Com relação ao Ensino Fundamental o parecer traz as dificuldades que o aluno pode 

encontrar no ensino remoto por estar na fase de alfabetização e pelo qual necessita ser 

acompanhado mais de perto por um adulto. Mas dispõe de atividades que podem ser realizadas 

mesmo por meio online, para que o aluno não seja demasiadamente prejudicado. Tendo em 

vista esse momento emergencial aconselha, 

 

[...]que as redes de ensino e escolas orientem as famílias com roteiros práticos e 

estruturados para acompanharem a resolução de atividades pelas crianças. No entanto, 

as soluções propostas pelas redes não devem pressupor que os “mediadores 

familiares” substituam a atividade profissional do professor. As atividades não 

presenciais propostas devem delimitar o papel dos adultos que convivem com os 

alunos em casa e orientá-los a organizar uma rotina diária. (BRASIL, 2020) 

 

Dentre algumas das atividades propostas para esta faixa etária estão: apresentações 

gravadas pela escola de acordo com o planejamento de ensino ou uso de plataformas digitais; 

orientação e supervisão dos professores junto aos pais em relação às atividades realizadas; listas 

de atividades, sequências didáticas de acordo com o cronograma escolar; guias de rotinas diárias 

para ajudar os pais a organizarem melhor a práxis escolar de seus filhos, entre outros. 
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Ainda em abril, o MEC veiculou, através do TODOS PELA EDUCAÇÃO, uma nota 

técnica que analisou e discutiu as medidas que foram tomadas diante da suspensão provisória 

das aulas presenciais e substituição pelas aulas remotas. Apontou conjuntamente os problemas 

enfrentados por gestores, professores e pais para que os alunos pudessem ter, em casa, as aulas 

e os efeitos da pandemia não fossem tão desastrosos para a comunidade escolar. 

O Brasil seguiu a propensão mundial e escolas públicas e privadas optaram por ministrar 

aulas através das plataformas online, uso de redes sociais e envio de materiais digitais aos 

alunos, de acordo com as mais de três mil Secretarias de Educação do país. (BRASIL, 2020), 

“Ensino remoto não é sinônimo de aula online. Há diferentes maneiras de estimular a 

aprendizagem a distância e, se bem estruturadas, atividades educacionais podem cumprir mais 

do que uma função puramente acadêmica”. 

O documento levantou a importância na atuação do professor nesse processo de ensino, 

para o sucesso do aprendizado do aluno. 

Pesquisam apontam que, quando o assunto é ensino a distância, o trabalho dos 

professores tem papel significativo no sentido de assegura uma boa experiência, 

independentemente da solução utilizada. Diante do cenário atual, em que são 

igualmente impactados pela pandemia, apoiá-los, pessoal e profissionalmente, é 

medida absolutamente fundamental. (BRASIL, 2020) 

 

 

Apontou, também, as dificuldades a serem enfrentadas seja por parte das escolas, na 

maioria pública, ou pelos alunos, por falta recursos, investimentos ou familiaridade com os 

meios tecnológicos.  

A mudança rápida e complexa que o cenário exige torna a tarefa ainda mais 

desafiadora. Dificuldade de adaptação ao modelo de ensino remoto são naturais e 

deverão ocorrer de forma ainda mais acentuada no Brasil, uma vez que o uso 

consistente de tecnologias ainda tem presença muito tímida nas redes de ensino. 

Exemplos de obstáculos existentes são: o desconhecimento sobre a qualidade da maior 

parte das soluções disponíveis, a pouca familiaridade dos alunos e profissionais com 

a ferramentas de ensino a distância e a falta de um ambiente familiar que apoie e 

promova o aprendizado online. (BRASIL, 2020) 
 

O Estado de Goiás também divulgou uma resolução com orientações e esclarecimentos, 

A Resolução CEE/CP n. 02/2020 instituiu, durante o período de suspensão de aulas 

presenciais, o regime especial de aulas não presenciais e/ou presenciais mediadas por 

tecnologia, realizadas remotamente, mas que não podem ser classificadas como 

modalidade EAD que segue uma normatização e regulação própria. Por isso, é mister 

elucidar que o artigo 80 da LDB revela as diversas possibilidades da Educação a 

Distância nos seguintes termos: “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, e de educação continuada. (GOIÁS, NOTA TÉCNICA Nº 2/2020 – CP/CEE, 

2020) 
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Nota técnica baseada na nota técnica do MEC, em que direcionava os gestores de escolas 

para coordenar as ações de todos os profissionais da educação em meio ao período de pandemia. 

 

2.2 Ensino-aprendizagem  

O processo ensino-aprendizagem consiste na interação entre professor e aluno, ou seja, 

é uma troca de saberes entre docente e aluno que é objetivado no êxito do ganho de 

conhecimento desses. Esse processo pode ocorrer de várias formas, mas sempre deve haver 

como alvo, o aprendizado dos alunos em todos os níveis esperados de maneira satisfatória.    

Vygotsky relata, em sua teoria, que o desenvolvimento da criança é sempre mediado e 

este mediador traz significado às realidades vivenciadas. Para ele, o aprendizado começa muito 

antes de se chegar à escola, esse processo de aprendizagem se inicia no convívio social e 

familiar da criança. (VYGOTSKY, 1984, apud COELHO, L.; PISONI, S.  2012, p. 05). 

Nessa fundamentação, pode-se tirar por base o real trabalho do professor no processo 

de aprendizagem dos alunos. Para Vygotsky, o processo de aprendizagem das crianças começa 

antes da chegada há escola, como já foi mencionado anteriormente, dentro disso, ele cita dois 

tipos de desenvolvimento:  o desenvolvimento real que são as realizações da criança sem auxílio 

e o desenvolvimento potencial que é o que a criança irá realizar inicialmente com a ajuda de 

um mediador, por exemplo, um professor. Segundo ele: 

O desenvolvimento deve atingir uma determinada etapa, com a consequente 

maturação de determinadas funções, antes de a escola, antes de a escola fazer a criança 

adquirir determinados conhecimentos e hábitos. O curso do desenvolvimento precede 

o da aprendizagem. A aprendizagem sempre segue o desenvolvimento. 

(VYGOTSKY, 1988, p. 104). 

 

O desempenho do desenvolvimento e da aprendizagem acompanha a criança desde o 

seu nascimento, a psicomotricidade, por exemplo, está presente nos primeiros reflexos 

involuntários do bebê e vai se desenvolver a cada etapa da vida, o meio físico e social garante 

que a criança chegue à escola com uma ativamente no processo ensino-aprendizagem.” Ao 

aprender qualquer operação particular, o aluno adquire a capacidade de construir certa estrutura, 

independentemente da variação da matéria com que trabalha e independentemente dos 

diferentes elementos que constituem essa estrutura.” (VYGOTSKY, 1988, p. 109.) 

Mediante esses saberes, o professor, em sua prática de sala de aula, deve levar em conta 

todo conhecimento pré-adquirido por seus alunos para que o desenvolvimento da criança seja 

o antecedente da aprendizagem. Muitos dos educadores com prática docente não se dão conta 

da importância e da contribuição que se tem a partir experiência da criança anterior à escola e 

que usar esse precedente como um ponto de partida para a aquisição de novas aprendizagens é 

a maneira mais vitoriosa da chegada ao êxito. 
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Paulo Freire apresenta, em sua obra, a importância do respeito e autonomia do 

educando. Assim, é fundamental considerar a bagagem pré-existente em seu contexto social e 

familiar trazida por cada aluno para a prática em sala de aula. (FREIRE, P. 2009, p.58 e 59). 

É verídico que em toda atividade de aprendizagem do homem o convívio social e a 

mediação de um “professor” é de imprescindível importância. Na escola, por exemplo, essa 

prática é ainda mais evidente. A interação professor-aluno é necessária para que se obtenha 

sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, o grande enfoque, da atualidade, na 

importância de se buscar novos meios de ensino e da libertação de uma prática pedagógica 

engessada e tradicional de que a criança é um mero receptor de conhecimento e que é o 

professor o único detentor de todo conhecimento. 

O processo ensino-aprendizagem está em constante evolução e é papel do educador 

conduzi-lo da melhor maneira, chegando ao sucesso de seus alunos formando cidadãos 

conscientes de sua autonomia, trazendo assim mudanças para a sociedade. Paulo Freire, em 

uma de suas famosas frases, diz “A educação não transforma o mundo, a educação muda 

pessoas e pessoas mudam o mundo.” (FREIRE, p. 1987.) 

  Para Paulo Freire, o fato de que ensinar exige disponibilidade ao diálogo, implica em 

um professor aberto a estar errado, estar aberto a receber contribuições por parte de seus alunos, 

implica em professor consciente de seu papel como um mero mediador do conhecimento. 

 

Me sinto seguro por que não há razão para me engonhar por desconhecer algo. 

Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa a vida, a seus desafios 

são saberes necessários à prática educativa. Viver a abertura respeitosa aos outros e, 

de quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao 

outro como objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente. 

(FREIRE, 2009, p. 132 e 133). 
 

O foco do processo ensino-aprendizagem é a estruturação do aluno desenvolvendo e 

ampliando suas capacidades. A escola e o professor, em sua prática docente, têm a obrigação 

de contribuir para o processo de aprendizagem.  

 É fundamental que essa prática do professor, em sala de aula, possibilite a 

transformação e reflexão do educando. Nesse sentido, seus pensamentos constituirão uma nova 

visão de mundo e de como o espaço social pode ser alterado. Além disso, é papel da escola 

formar pessoas aptas a uma vida em sociedade e com a capacidade de ser autônomo e capaz de 

por meio da educação mudar o trajeto da sociedade. 

Libâneo (1990) traz em acordo com os teóricos já mencionados acima neste artigo, que 

a prática docente deve estar em sintonia com o interno e o externo da escola, ou seja, deve ser 

levado em consideração as vivências pré-adquiridas dos educandos.   
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Entretanto, o ensino, por mais simples que possa parecer à primeira vista, é uma 

atividade complexa: envolve tanto condições externas como condições internas das 

situações didáticas. Conhecer essas condições e lidar acertadamente com elas é uma 

das tarefas básicas do professor para a condição do trabalho docente. (LIBÂNEO, 

1990, p. 55). 

 
Considera-se por fim, que o processo ensino aprendizagem não envolve somente a 

escola e o professor, envolve, também, a família, a sociedade e as experiências vivenciadas por 

cada criança. Contudo, é de fundamental importância que o docente leve em consideração essas 

bagagens de saberes já adquiridos por seus alunos, e que as use como ferramentas para alcançar 

êxito na efetiva aprendizagem de cada aluno. 

 

2.3 Família e função da família 

De acordo com a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), a família é vista como 

estrutura da sociedade: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado 

(EC no 66/2010). E de uma forma geral a sociedade concorda que, a família é fundamental no 

processo de formação pessoal e social do indivíduo. É através dela que a criança tem o primeiro 

contato com a socialização e, a partir de sua influência, começa a construção de sua 

personalidade como cidadão. Como confirma Oliveira e Marinho-Araújo (2010), “A família é 

considerada a primeira agência educacional do ser humano e é responsável, principalmente, 

pela forma com que o sujeito se relaciona com o mundo, a partir de sua localização na estrutura 

social.” (OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010, p.100).        

 Há alguns anos, quando se pensava em família, a ideia de mãe, pai e filhos já se formava 

em nossa mente. Mas hoje esse conceito foi se transformando, diante de mudanças sociais e 

comportamentais. De acordo com Oliveira, Braga e Prado (2017), essa definição de família 

passou a ser mais abrangente, levando em conta características regionais. Portanto, quando fala-

se de família, no atual século, deve-se considerar várias vertentes: âmbito social, globalização, 

opção sexual, entre outros. Segundo Picchioni (2020), a família pode ser considerada desde a 

família tradicional, até aquelas reestruturadas, que são feitas por novos casamentos, avós, tios, 

e ainda representadas pela presença apenas de um dos pais, casais homoafetivos e várias outras 

formas. 

Entretanto, essa várias possibilidades de família não podem extinguir uma característica 

fundamental que as definem como tal, como instituição estrutural e que em sua essência nos 

remete a filiação, seja no âmago biológico ou social, essa conexão estabelece-se a partir da 

chegada de uma criança ao mundo, de forma natural ou por meio de adoção. Logo, a família, 
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enquanto instituição, tem a missão de inserção no âmbito da humanidade, vivenciando, 

especialmente, as múltiplas linguagens. Nesses termos, 

a família é o primeiro grupo humano que atua no sentido de humanizar um novo 

membro inserindo-o na ordem social mais ampla e preexistente, fazendo-o pertencer 

a um grupo singular do qual herda nome e a história. Essa é, portanto, a característica 

invariável e comum a todas as famílias. (PICCHIONI, 2020, p.115) 

 

 Espera-se que a família cumpra certas funções referentes à formação e a educação de 

das crianças. Segundo Picchioni (2020), é fundamental, portanto, a formação de valores. Deve-

se atentar o quão importante é   a família para o processo educativo da criança e adolescente. 

(Vauthier, 2020, p.110) afirma,  

 

Sendo a construtora de valores aos indivíduos que a compõe, é de extrema importância 

observar qual deve ser o papel da família, independentemente de sua estrutura no 

processo educativo da criança ou adolescente que ainda está desenvolvendo seus 

valores e convicções. 

 

É a partir desse grupo familiar que a criança vai experimentar sensações de 

pertencimento e circunstâncias de compartilhamento do espaço, em funções de princípios 

preexistentes da cultura a qual está inserida. De acordo com Reis (1989, p. 99), “E na família, 

mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que aprendemos a perceber o mundo e a nos 

situarmos nele. É a formadora da nossa primeira identidade social. Ela é o primeiro “nós” a 

quem aprendemos a nos referir.”  

Através desse grupo, a criança vai construir sua subjetividade, utilizando de mecanismos 

biologicamente naturais ao ser humano, transformando-se, portanto, em um ser único, que traz 

impressos à sua personalidade, características culturais de sua família e também da sociedade 

a qual pertence, compondo sua história, fazendo suas escolhas e uso de seu poder enquanto 

sujeito (PICCHIONI, 2020). 

Para que essa influência da família ocorra de forma positiva, é necessário que essa 

entenda o seu papel na construção da vida da criança. O interesse dos pais, a consciência dos 

processos pelos quais passam ao longo da vida, a sustentação para manter um ambiente familiar 

saudável são fundamentais para a manutenção dessa instituição. Quando isso não acontece, 

podem ocorrer graves consequências ao desenvolvimento emocional e cognitivo, e cabe ao 

Estado e a sociedade garantir a proteção e o acolhimento dessa criança. O ECA (Estatuto da 

Criança e Adolescente) garante, perante a lei, que os deveres da família, da sociedade e do 

Estado para com a criança e adolescentes sejam respeitados. Em seu ART. 4º afirma, 

Art. 4º -É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 1990) 

 

Portanto, cabe à família garantir um desenvolvimento pleno e eficiente em todas as áreas 

da vida dessa criança, e quando isso não acontece, seja por efeitos sociais ou estruturais, é papel 

do Estado e da sociedade fazer cumprir esses direitos. Isso vai refletir não só no futuro desse 

sujeito, mas também no futuro de todo corpo social. 

 

2.4 Importância da relação família/escola 

Escola e família têm suas características e interdependências. Compreendendo que não 

podemos coloca-las como organizações integralmente independentes, não deixando de lado a 

competência do alvo a ser alcançado por essas organizações. 

Tais sistemas têm finalidades diferentes, mas que se completam, pois compartilham a 

responsabilidade de preparar as crianças e os jovens para a introdução crítica, participativa e 

produtiva na sociedade (REALI; TANCREDI, 2005, p 240). 

Andrade (1998, apud FRANCO 2015), mostra que a LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) esclarece a ideia de educação como sendo bem mais do que uma 

educação formal.  Logo, acredita que é na família que a criança desenvolve seus principais 

valores aos quais a acompanharão no decorrer da vida. Deste modo, fica evidente a importância 

de se aproximar a família e escola, assim permitindo conhecer o âmbito sócio cultural em que 

o aluno está inserido. 

Por um longo período de tempo, a família teve o papel exclusivo de ser responsável pela 

a educação de seus filhos. Com a Idade Média, ocorreram alterações nesse quesito, esse método 

de educação passou a ser compartilhado com a escola. 

Dito isso, a família tem uma considerável função no desenvolvimento dos filhos. É na 

convivência que eles adquirem os recursos fundamentais, como afetividade, confiança, 

motivação, independência e respeito, assim sendo a base para o crescimento humano e da 

aprendizagem dos filhos (PRADO, 2011). A família tem sua responsabilidade no processo de 

ensino e aprendizagem, pois os pais são os maiores responsáveis pela formação social das 

crianças. Segundo Witter,  

 O convívio familiar que a criança não só aprende a resolver os conflitos, como 

também a administrar as questões emocionais e os diferentes e diversos sentimento 

das relações pessoais e interpessoais, e ainda enfrentar as adversidades que a vida 

pode apresentar, pois essas redes de interações incluem fatores emocionais, sociais, 

afetivos e culturais. (WITTER, 2011, p.34) 
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A família deve estar participando da vida dos filhos fundamentalmente nos anos 

primários da escolarização, pois é quando os valores começam a ser confirmados na atmosfera 

familiar (LÓPEZ, 2002, p.22).  

Sendo assim, a família é o componente essencial para o desenvolvimento da 

aprendizagem, oferecendo o alicerce estrutural fundamental e rígido para a formação de 

preceitos, do crescimento emocional, social e da expressão oral (WITTER, 2011). 

Vida familiar e vida escolar percorrem estradas coexistentes. É praticamente improvável 

desligar aluno de filho. Assim, quanto maior a ascensão desse convívio de família e escola, 

melhor será o crescimento escolar desses alunos. Logo, é considerável que família e escola 

julguem utilizar as vantagens de afunilar as relações, pois irão provir concepções facilitadoras 

para a aprendizagem e formação social da criança. 

[...] 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. (PAROLIM, 2003, p. 99) 

 

Fica exposto, que há a necessidade de uma relação entre Família e Escola, sendo que, 

cada um tem valores e objetivos próprios no que se refere à educação de uma criança, mas 

necessita uma da outra e, sendo maior a desigualdade maior será a necessidade de relacionar-

se. Reforçando o que foi posto a Lei 9394/96, engrandece a importância da educação não 

acontecer somente na esfera escolar, mas acontecer em todo lugar (BRASIL, 1996).  

Vários são os vínculos que escolas e famílias exercem no crescimento da criança, em 

que a família desempenha a principal base de absorção de valores e cultura, que capacita o 

indivíduo para as muitas relações que irá constituir futuramente.  Assim, a escola, somada à 

família, possui várias funções  na formação completa da criança, como dito: 

Uma de suas tarefas mais importantes, embora difícil de ser implementada, é preparar 

tanto alunos como professores e pais para viverem e superarem as dificuldades em um 

mundo de mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, contribuindo para o processo 

de desenvolvimento do indivíduo (DESSEN, POLONIA, 2007, p.25). 

 

Segundo Dessen e Polônia (2005), a escola tem a tarefa de admitir e valorizar a 

importância da participação da família na circunstância escolar e no desenvolvimento do aluno, 

assim auxiliando em suas funções em relação à educação, evolução e crescimento educacional 

dos filhos, garantindo a transformação da sociedade. Isso posto, o trabalho feito, em equipe, 

pelas instituições família e escola surge no resultado da melhoria no desenvolvimento escolar 

do aluno, quanto em seus vínculos em outras situações sociais, tais como no seio familiar. 

 

3. METODOLOGIA 
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Esse artigo partirá das pesquisas: Bibliográfica, de Campo, e Descritiva. E como técnica, 

a aplicação de formulário. Para Lakatos e Marconi (1982, p.43), pesquisa bibliográfica,  

[...] Trata-se de levantamento de todo bibliografia já publicada, em forma de livros, 

revistas, publicações avulsas e impressa escrita. Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado 

assunto, [...]. 

 

A pesquisa bibliográfica desse artigo foi realizada através de livros e artigos que tratam 

sobre o tema da importância da família no processo de ensino e aprendizagem, principalmente, 

livros de educação, artigos, resoluções, medidas provisórias que tratam sobre o tema. 

 A pesquisa de campo desse artigo foi feita através de questionários aplicados a 

professores tanto de escola pública, como privada. Sobre a referida pesquisa Prodanov e Freitas 

(2004, p. 59) afirmam, 

 

pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma resposta, ou de 

uma hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles. Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que 

presumimos relevantes, para analisá-los. 

 

A pesquisa descritiva deste artigo foi realizada através das respostas obtidas do 

questionário informal para professores da Educação Infantil e Fundamental I.  Foi oferecido 

através deste uma flexibilidade de respostas, medindo-se o grau de intensidade da relação dos 

pais com a escola e dos pais em relação à participação do processo de ensino e aprendizagem 

dos filhos no período de pandemia, decorrido ao covid-19 no Estado de Goiás, levando assim, 

a uma conclusão sobre o assunto estudado. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 52), pesquisa 

descritiva é, 

quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir 

neles. Visa a descrever as características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas 

de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma 

de Levantamento. 

 

 A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, verificando o alvo estudado, buscando 

compreender sobre os aspectos. Sendo que essa pesquisa se define por ser a pesquisa de 

matérias já existentes, cujo efeito é apresentar ao pesquisador tudo o que foi escrito sobre 

determinado assunto (OLIVEIRA, 2017 apud MARCONI; LUKATOS, 2008, p 43). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 O que fica evidente nesse trabalho é a importância do auxílio da família na vida escolar 

dos alunos. A família, trazendo essa realidade para o aluno, mostrando a importância e 

participando da vida escolar do mesmo, faz com que a vida acadêmica seja gratificante e 

enriquecedora para ambas as partes. Nesse período de pandemia, em que as aulas, na maioria 

das escolas, foram remotas fica bastante evidente que se as ambas as partes não trabalharem 

juntas o objetivo final não será alcançado.  

 

Gráfico 1 – Segmento da escola 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2020. 

 

A primeira pergunta foi direcionada para saber qual é o seguimento da instituição que 

os professores atuam. As opções foram: escolas privadas, públicas ou conveniadas. Pode-se 

observar, através do gráfico, que 75% dos professores são de escola pública, 20% professores 

de escolas privadas e 5% são   professores de escola conveniadas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Tempo de atuação como professor na Educação Básica  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 A pergunta 2 questionou o tempo de atuação que o professor tem na Educação Básica, 

nos mostrando que 45% dos professores têm mais de dez anos de trabalho com essa etapa de 

ensino, 25% têm de 1 a 3 anos, 15% de 4 a 6 anos e 17% de 7 a 10 anos. Logo, observou-se que 

a maioria dos professores que participaram da amostra tem uma grande experiência. 

 

Gráfico 3 – Qual ano de atuação na educação básica  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 Na pergunta 3, foi detectado quantos professores da pesquisa atuam na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. Portanto, tem-se que 55% dos professores trabalham com as 

turmas de 1° ao 5° ano, e 45% dos professores atuam nas salas de Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Momentos do diálogo entre escola e família 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 Sobre a pergunta 4, trata-se dos momentos em que a escola disponibiliza para a 

comunicação com os familiares. Pode-se analisar que, em 80% das escolas, esse contato 

acontece sempre quando tem uma necessidade. E a minoria ficou entre reuniões pedagógicas e 

outros momentos. Para López (2002, p.82), a eficácia da educação escolar submete – se a 

relação da participação dos pais no processo de aprendizagem. A criança que estiver bem vai 

continuar a evoluir e a que tiver dificuldades terá a ajuda necessária tanto escola quanto dos 

pais para superá-los. 

 

Gráfico 5 – Comunicação durante a pandemia 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 A quinta pergunta questionou como foi a comunicação dos professores com os 

familiares nesse período da pandemia. Pode-se perceber que a maioria, 60% do contato foi 

através de grupos de WhastApp, Telegram dentre outros aplicativos com a mesma finalidade. 

 

 

Gráfico 6 – Na visão do professor, qual a importância da participação da família. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 O gráfico 6 levantou o questionamento de que se o professor acha importante a 

participação dos pais ou familiares no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. E 

unanimemente todos, 100% responderam que sim. Witter (2011), nos diz que a família é uma 

peça necessária para o desenvolvimento da aprendizagem, pois auxilia a base estrutural do 

desenvolvimento, assim todas as experiências servirão de conjectura para o desenvolvimento 

da aprendizagem escolar. 

 

Gráfico 7 – Pais que tiram um tempo para auxiliar os filhos nas atividades 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 O gráfico 7   mostra a porcentagem de pais que auxiliam os filhos nas atividades. Vê-se 

que nem sempre os pais dispõem de um tempo para prestar esse auxilio, com 70% que só tiram 

esse tempo em alguns momentos e, somente 30% firmam esse compromisso de estarem 

ajudando das crianças. Oliveira (2017) afirma que é possível perceber o descaso de algumas 

famílias com a educação, por serem ausentes nesses quesitos. E essa situação gera resultados 

negativos no desenvolvimento da aprendizagem da criança. 

Gráfico 8 – Escola facilita a participação da família  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 No gráfico 8, percebe-se que as escolas, na sua maioria, sempre elaboram atividades e 

permitem a participação dos pais, como pode-se observar com esse percentual de 90%. Nesse 

sentido, pertence à família a função de levar novos conhecimentos e valores, que serão 

essenciais para o convívio social. Assim, Witter (2011) pontua que dessa forma “a família e a 

escola compartilham funções educacionais políticas e sociais, pois ambas integram o quadro de 

formação do cidadão”. 

 

 

Gráfico 9 – Desempenho dos alunos que tem a participação dos pais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 A análise do gráfico 9 demonstra se o aluno, que tem a participação dos pais na 

realização das atividades escolares, tem visivelmente melhor desempenho escolar.  A resposta 

dada é que em 85% dos casos, sim. Isso ressalta, novamente, a importância da família com a 

escola na participação desse processo. Sobre isso, López (2002) afirma que caso não se 

estabeleça essa “participação da família na escola, não se pode alcançar uma educação 

coordenada e eficaz dos filhos”. 
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Gráfico 10 – Alunos com a participação dos pais. 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

No gráfico 10, tem-se a análise que são poucos os alunos que têm participação dos pais 

no processo de ensino. Os dados mostram que 80% são salas de aulas que tem menos de 10 

alunos com o acompanhamento. E 20% com acompanhamento, número ainda baixo, pois 

depende da quantidade total de alunos de uma sala. Assim, É possível identificar que alguns 

pais ainda não entendem o quanto a sua participação, na educação do filho, é importante. López 

(2002) registra que a falta dessa participação educacional, nos anos inicias, causa danos 

irrecuperáveis, pois nesse período a criança absorve traços que marcam a aprendizagem. Logo, 

uma criança sem vontade de aprender, torna–se um adulto sem estímulo e com possíveis 

dificuldades de aprendizagem.  

 

Tabela 01 – participação da família antes da Pandemia 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Professor 1 Razoável a pouco.

Professor 2 A família era bem distante, e só sabiam reclamar.

Professor 3 As famílias ainda são resistentes a participar.

Professor 4 Muito pouca.

Professor 5 Uns diariamente outros não.

Professor 6 Quase não participava.

Professor 7 Era uma parceria entre família e escola.

Professor 8 Muito falha.

Professor 9 Regular.

Professor 10 Ótima.

Professor 11 Assídua.

Professor 12 Pouca participação.

Professor 13 Ótima participação

Professor 14 A Família era ausente na maioria dos casos.

Professor 15 Insuficiente.

Professor 16 Nesse início de ano tivemos uma participação considerável dos familiares, ativa e prestativa.

Professor 17 Participativa.

Professor 18 Não eram tão participativas.

Professo 19 Parcial.

Professor 20 Poucos participavam, alguns deixavam muito a desejar, só quando a escola insistia, outros nem assim.

Antes da pandemia, com era a participação da família nas atividades da criança?
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Na tabela 01, questionou-se, aos professores, como era a participação da família na 

escola, antes do período de pandemia. 

 Dos 20 professores questionados, 5 consideraram a participação dos pais boa ou ótima, 

1 considerou que, nesse início de pandemia, foi uma participação ativa e prestativa. Os outros 

14 professores consideraram insuficiente, muito pouca ou ausente.  

Observa-se que a pandemia de Covid-19, deixou evidente um problema vivido por 

muitas escolas: a falta de participação dos pais ou responsáveis na vida escolar de seus filhos. 

Vauthier (2020) aponta que, o desinteresse da família pela educação de seus filhos, vem 

crescendo ao longo dos anos. Fator esse que prejudica o conceito de educação e o processo de 

ensino aprendizagem dos filhos. 

 

Tabela 02 - Dificuldades 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Na tabela 02, os professores responderam quais as maiores dificuldades que enfrentaram 

para manter contato com os pais e alunos durante o período de pandemia.  

Professor 1 O acesso dos pais ao aplicativo que usamos, e também a internet ruim.

Professor 2 Os pais saírem do grupo, não fazerem as atividades.

Professor 3 Os números de telefone não funcionam.

Professor 4 Falta de interesse da família.

Professor 5 Horários diferentes.

Professor 6 Os pais, eles não estão dando tanta devolutiva sobre as atividades.

Professor 7
As diculdades sempre foram pelo motivo que os pais estão trabalhando então muitas das vezes eles 

não podiam estar nos atendendo.

Professor 8 Falta de internet.

Professor 9 Horário de disponibilidade dos pais. 

Professor 10 A falta de internet, nem todos têm condições e a plataforma gasta muita .

Professor 11 A disposição das famílias.

Professor 12 Acesso à internet, principal dificuldade.

Professor 13 Horário.

Professor 14 Não tivemos muito contato. A plataforma da SME não funciona.

Professor 15 A comunidade em que atuo tem dificuldade com internet. E muitos não têm internet.

Professor 16

O bairro disponibiliza uma rede de internet que constantemente deixa as pessoas sem conexão, por 

ligações o contato sofre interferências em dias nublados e chuvosos e até mesmo qdo a casa das 

pessoas são mais baixas, por exemplo porões. Alguns responsáveis pelas crianças não tiveram como 

ficar em casa, porque seus afazeres profissionais não pararam, com isso algumas crianças ficavam 

com outras pessoas que não respondiam as mensagens direcionadas, tendo então que esperar a 

devolutiva do responsáveis que nem sempre retornavam.

Professor 17 Fazer com que eles entendam a importância desse processo.

Professor 18 Alguns não tem acesso a internet.

Professor 19 Internet.

Professor 20

A principal dificuldade é o acesso a internet, já que na região em que atuo poucas famílias têm acesso 

a internet. E as que têm o acesso é muito ruim, isso desanima pais e alunos. Mas nós nos esforçamos 

e tentamos o máximo contactar essas famílias. 

Quais as dificuldades que teve para estar em contato com as famílias e alunos na pandemia?
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Dos 20 professores, 9 apontaram a falta ou precariedade do serviço de internet, como 

grande problema do acesso às famílias. E 5 atribuíram a indisponibilidade ou diferença de 

horário dos pais. E 6 professores destacaram a falta de interesse ou disposição das famílias. A 

cartilha desenvolvida pelo MEC, para discutir medidas de enfrentamento à pandemia no meio 

educacional Brasil (2020) destaca a reflexão sobre a discrepância de acesso, recursos 

tecnológicos e níveis educacionais que já existiam antes da pandemia. Desse modo, o poder 

público deve adotar medidas que diminuam ao máximo essas desigualdades. Possibilitando 

assim, maior atenção aos alunos de menor poder socioeconômico, que já deveriam ser assistidos 

prioritariamente em condições normais, ainda mais em período de pandemia. 

 

Tabela 03 - Dúvidas e reclamações sobre ensino remoto 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Na tabela 03, constam as respostas dos professores ao que foi questionado sobre as 

maiores dúvidas e quais principais reclamações que tanto eles, quanto os pais, tiveram em 

relação às atividades e o acesso, que seriam realizadas durante o ensino remoto.  

Professor 1 Reclamação que a criança não está aprendendo como deveria.

Professor 2
Os pais reclamarem dos filhos, não incentivar nas atividades, não buscar as tarefas e não fazerem. Os 

pais reclamarem que não tem tempo.

Professor 3 Os pais não sabem acessar a plataforma.

Professor 4 Falta de interesse.

Professor 5 Por serem a distância.

Professor 6 Alguns pais não sabem ler.

Professor 7
Dificuldade em realizar as atividades e a dificuldade da família em ter só um aparelho telefônico ou 

não ter internet.

Professor 8 A falta de tempo dos pais.

Professor 9 Sobre manuseio dos sites.

Professor 10 Não saber postar atividades.

Professor 11 A plataforma AVAH que a SME criou não funciona direito.

Professor 12 Falta de acesso à plataforma, dificuldades p entrar.

Professor 13 Os alunos não estão tendo um bom desenvolvimento.

Professor 14 A plataforma da SME Goiânia não funciona.

Professor 15 Falta de paciência.

Professor 16

Que a criança não tem paciência para assistir as aulas sugestionadas, como também o celular não 

tinha capacidade pra tanta mensagem recebida, que não tinham tempo para realização das atividades 

em dia, pois utilizavam o dia de folga ou até mesmo quando a criança queria realizar as tarefas, ter 

outros filhos em escolaridade mais avançada e com isso precisavam mais de atenção.

Professor 17 No início todos nós ficamos com muitas dúvidas.

Professor 18 Difícil acesso na plataforma Falta de tempo Internet fraca para muitos filhos...

Professor 19 As famílias não conseguem conectar.

Professor 20 No início dificuldades com a plataforma de professores e pais, e depois a falta de incentivo dos pais.

Quais foram as maiores dúvidas e reclamações em relação ao ensino remoto?
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Dos 20 professores, 9 alegaram as dificuldades de acesso às plataformas digitais, ou por 

problema na própria plataforma ou por falta de conhecimento dos pais. Desses, 03 atribuíram a 

falta de paciência ou interesse por parte dos pais. Os outros 8, atribuíram problemas diversos, 

falta de tempo, incentivo e outros. 

Um dos grandes problemas enfrentado pelas famílias, com o ensino remoto, nesse 

período de pandemia, é que muitos sequer sabiam manusear as novas tecnologias, isso quando 

tinham acesso. E tiveram que aprender e se reinventar, tanto os pais quanto os professores. Os 

pais tiveram, também, que se readaptar, para dedicar um tempo maior e ajudar os filhos com 

suas atividades educacionais. 

 

Tabela 04 – atividades da criança

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Na tabela 04, perguntou-se aos professores, como estão tendo retorno das atividades que 

são passadas para os alunos e como isso acontece. 

Dos 20 professores, 11 declararam que o retorno das atividades que são passadas para 

os alunos se dá através do aplicativo WhastApp e foto das atividades. E 4 afirmaram que o 

retorno é precário ou nenhum. Ademais, 5 disseram que obtém por meio das plataformas da 

escola ou marcam um dia para os pais buscarem e entregarem as atividades. 

Professor 1 Devolve o material na escola e os professores fazem correção. 

Professor 2 Os pais postam fotos das atividades e das crianças.

Professor 3 Pela própria plataforma da SME, eles receberam as atividades respondidas.

Professor 4 Pouca.

Professor 5 Por fotos enviadas.

Professor 6 Pouco retorno.

Professor 7
Tem algumas crianças que não enviam atividades outras demoram porque as vezes a ou o pai 

trabalham o dia todo e só a noite ou final de semana entregam as atividades.

Professor 8 Muito precária.

Professor 9 Através do Whatsapp.

Professor 10 Através da plataforma e Whatsapp

Professor 11 Pelo grupo de Whatsapp.

Professor 12 Por meio da plataforma.

Professor 13 Através do Whatsapp.

Professor 14 Através da plataforma mas em minha escola ainda não funcionou.

Professor 15 Marcamos um dia para os pais pegarem e outro para entregarem.

Professor 16

Combinamos que as atividades propostas os responsáveis poderiam enviar fotos e vídeos pelo grupo ou 

no número particular dos professores, mas costumam sempre ser os mesmos responsáveis a participar. 

Ora ou outra uma família envia fotos no particular de acordo com a organização em sua rotina e pede 

esclarecimentos com as atividades que irão iniciar. Geralmente em comum acordo com os professores 

e tendo a coordenação ciente desses combinados, conforme parecer dos familiares. Em compromisso 

e aprovação com a família, postamos em nossa rede social o vídeo com a proposta e as fotos e/ou 

vídeos enviados. Bem como uso desse material para elaboração de relatórios semanais.

Professor 17 Pelo retorno individual dos mesmos.

Professor 18 Por meio do Whatsapp.

Professor 19 Geralmente pelo grupo de Whatsapp.

Professor 20 Por meio do Whatsapp, fotos das atividades.

Como os professores estão tendo o retorno das atividades da criança?
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O retorno das atividades é fundamental para que os professores acompanhem como está sendo 

o desenvolvimento do aluno, e quais atividades estão alcançando o objetivo esperado e quais 

precisam ser melhoradas. Para isso, é necessário que os pais, além de acompanharem as 

atividades, se organizem para feedback junto às escolas. Vauthier (2020) reforça que, família e 

escola sozinhas, não alcançam o sucesso do processo de ensino aprendizagem do aluno. É 

preciso que caminhem juntas, busquem o mesmo objetivo e comprometimento na instrução da 

criança e adolescente. 

 

Tabela 05 – Escola, família e ensino 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Na tabela 05, questionou-se, aos professores, o que se observou de positivo durante o 

período de pandemia entre os alunos, pais e a escola. 

Dos 20 professores, 9 responderam que o fator positivo foi o contato com da família 

com a escola e o tempo familiar dessa aproximação. E 4 declararam que as famílias puderam 

entender e sentir a importância e o valor do professor na sociedade. E 1 professor afirmou não 

ter tido contato com a família. Os outros 6 tiveram respostas diversas, como a readaptação do 

cotidiano e o esforço para que isso se realizasse. 

Professor 1 Mais participação da família.

Professor 2
A aproximação, os pais pararam para ver como a criança é, como se comporta, e quanto é difícil 

ensinar.

Professor 3 Maior contato individual com eles.

Professor 4 Tempo com a família.

Professor 5 O esforço dobrado de ambas as partes.

Professor 6 Os alunos, eles não tem culpa da pandemia.

Professor 7
O positivo é que com a pandemia sentimos falta de estar dentro da sala de aula. Estamos tão 

acostumados, que não dava tempo de sentir saudades.

Professor 8 Positivo, os pais estão vendo a importância de professor.

Professor 9
A família tem interagido mais com a escola e atividades proposta, a tecnologia tem entrado no nosso 

cotidiano cada vez mais.

Professor 10 Os pais estão dando valor nos professores.

Professor 11 Que as famílias puderam ver o quanto nosso trabalho e árduo e desvalorizado.

Professor 12 Somente o convívio familiar.

Professor 13 Aproximação dos pais com seus filhos.

Professor 14 Não tivemos muito contato com as famílias.

Professor 15 A reinvenção do cotidiano.

Professor 16

Aproximação com os familiares frente a sua rotina, oportunidade de experimentar novas ferramentas 

que podem acrescentar em uma aula seja ela remota ou presencial, olhar individualizado par a cada 

situação apresentada, reflexão sobre a prática escolar, trabalho coletivo entre a equipe nas descobertas 

e incentivo durante esse período maior que em dias normais.

Professor 17 A alegria dos alunos que estão dando prioridade ao ensino é claro com o incentivo dos pais.

Professor 18 Maior aproximação e interesse dos pais na vida escolar do seus filhos.

Professor 19 A constante perseverança e tentativas para ajudar.

Professor 20

A sociedade pôde perceber a importância do professor para o desenvolvimento da vida da criança, o 

quanto trabalhamos e que não é uma atividade fácil. Fazemos por amor e por acreditar em uma 

educação de qualidade para todos e merecemos ser valorizados. Não só pelos pais, mas pelo poder 

público também.

O que teve de positivo nesse momento de pandemia no que se refere à escola, a família e o ensino dos 

alunos?
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O período de crise mundial trouxe à luz muitos problemas relacionados à vida de toda a 

população, mas muitos têm aproveitado esse momento de incerteza para reavaliar suas 

prioridades e melhorar suas atividades profissionais e sociais.  

No meio educacional, a grande maioria dos professores aperfeiçoou seus conhecimentos 

tecnológicos e uso das plataformas digitais para melhor desenvolver atividades com seus 

alunos. Os pais, por sua vez, puderam passar mais tempo em casa e se inteirar da vida escolar 

de seus filhos. 

 

Tabela 06 – Família, contribuição, ensino remoto e desenvolvimento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Na tabela 06, questionou-se aos professores, como os pais podem ajudar seus filhos a 

ter um melhor desempenho, através do ensino remoto na vida escolar durante o período de 

pandemia.  

Dos 20 professores, 12 destacaram que a melhor forma de ajudar os filhos, no 

desenvolvimento escolar, foi através da participação, orientação e envolvimento familiar. E 2 

afirmaram que o retorno das atividades e conversa com o professor auxiliaram no processo. As 

outras 6 respostas são diversas e se referem à: interesse pela plataforma, adquirir uma melhor 

internet e ajuda para fazer as atividades. 

Professor 1 Auxiliando seu filho, e permitindo que o mesmo seja um aluno protagonista.

Professor 2 Ajudando o professor, passando mais momentos com os filhos.

Professor 3
Procurando a escola para aprender a usar a plataforma e auxiliando seus filhos na utilização desse 

ambiente virtual.

Professor 4 Participando.

Professor 5 Participando do acompanhamento de seus filhos em atividades e nas aulas remotas.

Professor 6 Acompanhamento nas atividades.

Professor 7
A família tem que ser mais participativa, quando a família caminha junto com a escola o aluno aprende 

mais.

Professor 8 Tirando um tempo maior com seu filho se dedicando mais.

Professor 9 Estabelecendo uma rotina, horários de estudo e o dialogo frequente sobre o conteúdo aprendido.

Professor 10 Orientando seus filhos nas atividades.

Professor 11 Demonstrando prazer e disposição em ajudar seus filhos.

Professor 12 Acompanhar na realização das atividades propostas na plataforma.

Professor 13 Retorno das atividades.

Professor 14
A aprendizagem pode ser menos prejudicada quando a família acompanha de perto auxiliando nas 

atividades e orientando o educando. Acompanhar vídeo aulas, tirar dúvidas, e organizar os horários do 

educando para que ele faça todas as atividades e também garanta momentos de descanso e lazer.

Professor 15 Auxiliando na execução das atividades.

Professor 16
Demonstrando sua compreensão ou apresentando suas dúvidas, para que juntos possamos encontrar 

estratégias que alcancem a criança.

Professor 17 Com incentivos e priorizando seus estudos.

Professor 18 Maior participação e interesse dos pais na vida escolar de seu filho.

Professor 19 Fazendo um pacote de internet.

Professor 20
Demonstrando interesse pelas atividades passadas aos alunos, com paciência para ajudá-los a fazer ,e 

dar retorno aos professores, assumindo a responsabilidade que lhes cabe na educação da criança.

De que forma a família poderá contribuir para que o ensino remoto seja eficaz no desenvolvimento da 

aprendizagem?
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Pode-se perceber que a grande maioria dos professores afirma que a participação da 

família é o grande incentivo e fator indispensável para o sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem. Vauthier (2020) confirma que, a colaboração da família quanto da escola e a 

harmonia entre ambas reflete nas demandas pedagógicas e sociais e beneficia diretamente o 

estudante em seu processo educativo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo lido trouxe a temática da importância da família no processo de ensino 

aprendizagem. Relacionando o tempo atípico vivido a partir da pandemia do Corona Vírus 

destaca-se a importância do acompanhamento tanto dos professores quanto das famílias nas 

atividades realizadas pelos estudantes. 

Essa pesquisa teve como pergunta problema o seguinte questionamento: qual a 

importância da participação da família e sua influência no processo de aprendizagem nesse 

período de pandemia? Durante o desenvolvimento dessa, observou-se nas respostas que as 

aulas, sejam remotas ou presenciais, devem contar com o comprometimento da família, dos 

professores e da escola em geral. 

A fase escolar e, principalmente, o processo de aprendizagem das crianças deve sempre 

ser acompanhado pela família para que, em conjunto, a família/professor/escola exerça um 

trabalho transformador na vida dos pequenos, formado seres autônomos e conscientes para uma 

sociedade ativa e que em crescente mudança. 

O processo ensino-aprendizagem é o que abre possibilidades para a integração e 

conhecimento dos educandos. E a partir desse processo que se dá a educação tomada como 

princípio das vivências particulares anteriores à escola de cada aluno. Não é nenhuma novidade 

que os professores têm grande influência direta na aprendizagem dos estudantes. Aborda-se, 

também, que a família e a sociedade que cercam essas crianças também têm parte nesse 

processo. 

Condizente com atual situação mundial, o refreamento da convivência social acabou 

limitando o contato professor/aluno, com essa nova realidade, os pais e responsáveis tornaram 

os mediadores ativos desse processo. O contato família/escola foi algo que os professores 

sempre quiseram destaque, já que se é de extrema dificuldade garantir a eficiência na vida 

escolar do educando quando não há o suporte necessário da família. A família é o primeiro 

contato da criança com o mundo e sempre será o referencial primário deles, por esse motivo, é 

de extrema importância o seu envolvimento com a vida escolar de nossas crianças. É necessário 
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participação tanto nas devolutivas de atividades, quanto no comportamento social dos 

aprendizes. 

Com os resultados obtidos observa-se que o envolvimento da família, no processo 

ensino-aprendizagem, que já era bem escasso, tornou-se ainda mais difícil por conta de diversos 

fatores externos como o acesso à internet, a peripécia do uso das tecnologias e a falta de tempo 

argumentada pelos responsáveis.  

Mesmo com os diversos fatores externos, que complicam e trazem obstáculos para o 

envolvimento ativo da família, é de fundamental importância que os responsáveis pelos 

educandos estejam cientes de seu devido papel na aprendizagem e evolução social dos mesmos.  
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