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Resumo  
 
O presente artigo refere-se ao estudo documental da Base Nacional Comum para a 
Formação inicial de professores da Educação Básica (BRASIL, 2019) e a Base Nacional 
Comum Curricular (BRASIL, 2017) e suas intersecções sobre a relação família e escola. O 
objetivo é identificar e discutir as competências e habilidades de um futuro professor da 
Educação Básica no currículo brasileiro, articuladas às orientações no que diz respeito à 
família e a escola. Por meio da pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, a partir da 
resolução CNE/CP nº 2/2019 (Brasil, 2019), tornou-se possível notar a importância do 
trabalho conjunto entre família e escola, de modo a entender as necessidades de cada 
aluno, sempre respeitando o ambiente familiar no qual ele está inserido. A partir desse 
ponto torna-se necessária a interação da família e da escola, já que o ambiente familiar terá 
uma função de acompanhar, auxiliar e incentivar o desenvolvimento da criança. Concluímos 
a importância de discutir esta temática desde a formação inicial de professores, para que ao 
serem inseridos na Educação Básica, apresentem as habilidades necessárias para exercer o 
trabalho conjunto entre a escola, família e a comunidade. 
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Introdução  

 

Com base nos mesmos princípios das competências gerais estabelecidas pela BNCC 

(Brasil, 2017) é requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes 

competências gerais docentes. Tais competências foram apresentadas a partir na  Resolução 

CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, publicada pelo Ministério da Educação, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 
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Educação Básica (BNC-Formação). Neste documento é definida como deve ser a formação 

de licenciatura para futuros professores e baseia-se nas exigências da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que define as necessidades de aprendizado de alunos tanto da rede 

pública quanto da rede particular. 

O objetivo deste artigo é apresentar uma discussão a partir do estudo documental da 

Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e Base 

Nacional Comum Curricular e referenciais bibliográficos no que tange às orientações sobre a 

relação família e escola. 

 

Material e Métodos  

 

A pesquisa é qualitativa, de cunho bibliográfico a partir do estudos sobre a Resolução 

CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, publicada pelo Ministério da Educação, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC-Formação).   

Segundo Lüdcke e André (1986), ao representar uma fonte de informação 

contextualizada, a análise documental pode constituir-se numa técnica valiosa para 

abordagem de dados qualitativos, podendo vir a complementar informações adquiridas por 

outras técnicas ou revelar novas perspectivas de um problema ou tema. 

 

Resultados e Discussão  

 

A Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2019) é um documento que foi homologado 

por meio da Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, com o objetivo de 

reformulação da formação dos professores, de modo a melhorar a qualidade do ensino e 

aumentar a valorização dos profissionais. O presente documento, define as habilidades e 

competências que os licenciandos devem obter em sua formação inicial. 

Pensando nessas habilidades e competências, foram definidas três dimensões 

fundamentais que se interagem e se completam, sem uma ordem hierárquica. A primeira 



 

 

dimensão refere a do conhecimento profissional, onde se encaixam o domínio do 

conhecimento e a forma como ele deve se passado aos alunos, sendo sempre observado o 

contexto em que ele se encontra, bem como o sistema educacional, conhecendo e 

identificando dessa maneira a forma como cada um aprende. 

A segunda competência trata-se da prática profissional, que enfatiza a importância do 

planejamento das aulas, e da avaliação, não só do aluno, mas sim da qualidade do ensino. 

Ou seja, evidencia a importância que o planejamento e a forma como o professor gere o 

ambiente de ensino, torna-se possível por meio da avaliação do desenvolvimento do 

educando, da aprendizagem e do ensino. 

Já a terceira dimensão especifica o engajamento profissional por meio do 

envolvimento do educando com seu próprio desenvolvimento, ademais com a 

responsabilidade da aprendizagem de seus alunos, bem como a participação no Projeto 

Pedagógico da escola e a construção de seus valores, além da interação com a comunidade, 

família e escola, utilizando de todos os recursos disponíveis para que haja essa comunicação 

de modo a melhorar o ambiente escolar.  

A BNCC (Brasil, 2017) foi desenvolvida para estabelecer as habilidades e competências 

essenciais que os alunos precisam adquirir de acordo com cada etapa do ensino em que ele 

se encontra, tentando amenizar as desigualdades existentes e garantindo assim um dos 

direitos básicos que é o acesso à educação. Juntamente com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais ela ajusta a aprendizagem do aluno com a realidade no qual ele está inserido, 

compreendendo que cada ambiente familiar tem suas características específicas, mas todos 

tem o mesmo objetivo, o de elevação da aprendizagem do menor. 

Na Educação Infantil, passa a ser reconhecida a interação entre educar e cuidar, 

trabalhando dessa maneira o processo de ensino por meio dos cuidados e na expansão do 

ambiente familiar, já que se tratando das crianças menores, o aprendizado delas se dá por 

meio da compreensão da cultura e a situação familiar em que essa criança está inserida. 

Com a interação do ambiente escolar entre distintas culturas e realidades que as crianças se 

desenvolvem. 

No Ensino Fundamental, ele traz as competências e habilidades que devem ser 

adquiridas pelo aluno em cada componente curricular, pensando sempre em trabalhar cada 



 

 

conteúdo e disciplina dentro do contexto familiar, como por exemplo, na Língua Inglesa, na 

qual uma das habilidades a serem trabalhadas é a produção de texto, sempre trazendo o 

contexto familiar para a sala de aula. 

Segundo Santos e Toniosso (2014), a escola e a família devem interagir, já que é por 

meio das práticas pedagógicas que a escola irá formar cidadãos críticos, preparados para a 

sociedade. A família terá o papel de auxiliar neste trabalho, incentivando e acompanhando o 

desenvolvimento da criança. Ademais, o ambiente familiar é o primeiro espaço de 

socialização da criança, e neste convívio que ela cria seus valores e conhecimentos básicos 

para sua vida. Portanto a escola entrará como uma extensão deste ambiente, inserindo os 

contextos pedagógicos para aperfeiçoamento do desenvolvimento do educando. 

Segundo Crepaldi (2017), a família é o primeiro ambiente de aprendizagem do 

indivíduo, e a escola tem o papel de ampliar esses ensinamentos com a inserção dos 

conteúdos pedagógicos. Atendendo a demanda sociocultural, psicológica e cognitiva desse 

estudante, por meio das práticas educacionais. Dessa maneira, a escola tem o papel de 

instruir e preparar cidadãos críticos, capazes de construir sua própria história. De acordo 

com autor, a família tem a função de desenvolver esse indivíduo em relação a ética e moral. 

Ademais, mesmo com funções distintas, os dois grupos de convívio, tem o mesmo objetivo 

acerca do desenvolvimento do estudante, bem como a responsabilidade de execução de seu 

papel, presente nesta transformação para cidadão. 

 

Conclusão  

 

Os estudos bem como os documentos existentes acerca deste assunto referem a 

relação família e escola, abordando a importância de uma ação docente que contemple 

competências que envolve o engajamento profissional, que pode contribuir para o 

desenvolvimento dos estudantes da Educação Básica, sendo que deve ser observadas e 

respeitadas as particularidades de cada indivíduo e o seu contexto familiar. 

O ambiente familiar é o primeiro grupo de interação da criança, tornando-se também 

o primeiro ambiente de aprendizagem, desse modo a escola trata-se de uma extensão desse 

grupo, no qual os docentes por meio dos conteúdos pedagógicos são responsáveis pelo 



 

 

aperfeiçoamento da aprendizagem já adquiridas pelo aluno, considerando os seus 

conhecimentos prévios. 

Concluímos que é necessário dialogar com os licenciandos e docentes das 

licenciaturas, na reflexão teórica e na ação na escola, visando compreensões acerca dos 

conhecimentos profissionais, como eles se articulam na formação inicial e a necessidade de 

reflexões sobre o currículo, considerando a família e a escola, visando assim, as relações e 

implicações no processo de ensino e aprendizagem. 
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