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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo discutir a relação que há entre a família e a 
escola, refletindo sobre essas duas instituições, presentes no crescimento e 
atuantes no desenvolvimento do indivíduo. Iniciamos com uma discussão sobre a 
família e as mudanças pelas quais estas têm passado, abordando os direitos da 
criança e do adolescente, com base em documentos como a Constituição Federal, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Indagamos quais os papéis de cada 
personagem envolvido no processo de ensino/aprendizagem, e como isso influencia 
no desempenho escolar dos alunos. Para responder a essas questões, foi realizada 
uma pesquisa de caráter qualitativo, visando explorar o entendimento dos 
profissionais que estão na escola. Esses dados foram discutidos com base em 
dados teóricos obtidos mediante pesquisa bibliográfica. Com o estudo realizado, foi 
possível observar que há diferença, não apenas no desempenho escolar, mas 
também no comportamento àqueles que sabem que os pais participam do contexto 
escolar, comparado aqueles que os pais não se fazem tão presentes. Como 
resultado desta análise, é possível observar que a presença ou acompanhamento da 
vida escolar pelos pais possui grande influência no estudo que a criança 
desempenha, e que a discussão sobre o assunto precisa mostrar aos pais sua 
fundamental importância. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho de conclusão de curso objetivamos analisar a relação 

existente entre a escola e a família, buscando entender a importância desta relação 

para o desempenho escolar do aluno, bem como para a implementação do trabalho 

do pedagogo. Iniciamos com uma discussão sobre a família e sua evolução como 

uma instituição social e histórica, ressaltando sua importância e estrutura. Há 

também um olhar em especial para os direitos da criança e do adolescente, seu 

direito de crescer, seja em família natural ou em família substituta, e seu direito à 

uma educação de qualidade. Em seguida, destacamos questões de como deve se 

dar a relação da família com a escola, o que a escola espera das famílias, quais os 

papéis da cada instituição no processo educacional, e quais os resultados obtidos.

 Consideramos este tema importante, pois quando se trata da participação dos 

pais na escola, existem alguns conflitos com relação ao papel de cada instituição. 

Essa pesquisa procura entender por que há esses conflitos e quais as opiniões tanto 

da escola, como das famílias. Nosso intuito inicial foi de mostrar que quando há uma 

valorização da participação dos pais na vida escolar dos filhos ocorre um ganho no 

desempenho acadêmico do aluno. Entendemos que quando os pais têm consciência 

de sua responsabilidade em relação à educação escolar, eles buscam agir da 

melhor maneira para um bom desempenho escolar. Sabendo que a criança se 

desenvolve com maior satisfação, quando ocorre a presença dos pais em tudo o que 

ela faz, esta pesquisa se justifica na necessidade de mostrar a ambas as partes o 

quanto é importante o papel da família e da escola para juntas conseguirem 

desenvolver a criança em todos os aspectos. Tal parceria implica aos profissionais 

da escola ter uma definição sobre o trabalho pedagógico que poderá ser 

estabelecido nessa relação buscando também a democratização da gestão escolar.  

Sabemos que a família é compreendida como a base para qualquer ser, e 

aqui não nos referimos somente à família de sangue, mas também famílias 

construídas através de laços de afeto. Família, no sentido mais amplo, é um 

conjunto de pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas, de construírem 

algo e de se complementarem. É através dessas relações que as pessoas podem 

expressar sua essência humana, aprendendo a vivenciar a afetividade e o 

sentimento de corresponsabilidade entre os membros. As escolas estão buscando 

um relacionamento mais próximo com as famílias para desenvolver o sentido da 
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cooperação, da participação e do exercício da cidadania tanto das instituições 

quanto dos membros. A mediação entre família e escola deve ser realizada de 

maneira planejada e consciente, para que a escola possa criar espaços de reflexão 

que explicite suas responsabilidades educativas, estabelecendo acima de tudo a 

aproximação entre estas duas instituições.  

 Por tais motivos é que levamos adiante os questionamentos: A escola busca 

e incentiva a participação dos pais? De quais maneiras os pais poderiam participar e 

auxiliar na vida escolar dos filhos? A participação dos pais interfere no desempenho 

escolar de seus filhos?  

 Procuramos realizar esse estudo tomando por base uma concepção de 

pesquisa que busque uma visão contextualizada da situação escolar, considerando 

as causas que podem interferir na participação dos pais nas atividades escolares, 

aprofundando em estratégias que as escolas criam para incentivar esta participação. 

Para tanto realizamos pesquisa e discussão bibliográfica para comentar sobre a 

relação entre a família e a escola. Também foi realizado levantamento de dados por 

meio de entrevistas com supervisores e diretores que atuam em instituições públicas 

e particulares de ensino. Nosso intuito foi de elaborar uma análise considerando o 

relato de alguns profissionais que atuam nas instituições e trabalham com crianças e 

pais que se fazem presentes ou não, conhecendo os maiores desafios, e até meios 

de como contorná-los. 

 Os resultados desse trabalho estão aqui organizados em três capítulos. No 

primeiro capítulo apresentamos um breve histórico sobre família, baseando-se em 

discussões de autores como Prado (1981), Hobsbawm (1995), Nascimento (2006) e 

Tozoni dos Reis (1984), mostrando as mudanças ocorridas nas estruturas familiares, 

tecendo uma relação entre esta instituição com a educação. Abordamos também os 

direitos da criança e do adolescente, com pesquisas em documentos como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990) - e a Constituição Federal 

(1988), que trazem direitos da criança que devem ser assegurados pela família. 

 No segundo capítulo destacamos a relação da família com a escola, duas 

instituições presentes desde a infância no desenvolvimento do indivíduo. Para isso é 

importante esclarecer que cada um possui o seu papel, e para tanto destacamos 

este papel, e buscamos mostrar que nem a escola e nem a família educam a criança 

de maneira isolada. 
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 No terceiro capítulo apresentamos os dados das entrevistas realizadas, 

abordando as questões relacionadas à relação estabelecida entre família e escola, o 

desempenho escolar das crianças, se há a participação dos pais e de que maneira 

ela ocorre, trazendo algumas dificuldades encontradas pela escola e estratégias que 

foram criadas na tentativa de incentivar e reverter esta situação. 

 Esperamos com os resultados desse estudo, contribuir para o 

aprofundamento dessa temática, fazendo com que se amplie o entendimento da 

questão por meio de nossas discussões sobre a importância da família, destacando 

o papel que tanto a família, quanto a escola possui no desenvolvimento do aluno, 

pessoas de direito a uma educação e desenvolvimento de qualidade.  
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Capítulo I 

 

Família: significado e história 

 

Neste capítulo buscamos analisar a questão da família, uma instituição 

presente na sociedade, primeiro lugar de interação social, onde a criança cria suas 

primeiras relações sociais, conhecendo outros indivíduos e lidando com regras de 

convivência, emoções e sentimentos, criando sua bagagem emocional que o 

acompanhará mesmo depois de anos, pois ao entrar na escola, cada criança possui 

um histórico diferente, experiências, situações, familiares, que fez com que a criança 

desenvolvesse determinadas atitudes, para trabalhar com elas, é preciso levar em 

consideração sua bagagem. 

Sendo assim, para analisar a família hoje e sua importância na educação 

requer que tenhamos clareza do significado do conceito Família, pois este conceito 

aparentemente vem sendo entendido da mesma forma por muitas pessoas. É 

comum ao perguntarmos o que é família, ou ao mencionarmos família, que essa 

palavra seja entendida como se fosse a mesma, como se tivesse o mesmo 

significado para todas as pessoas. No entanto nossa primeira observação é que se 

trata de um conceito que pode ter vários significados. A depender de quem faz 

referência ao mesmo é atribuído um significado que pode estar relacionado à sua 

origem, sua estrutura, sua composição, seus valores. Por esse motivo ao falar em 

família, cada um tem alguma memória, seja boa ou ruim, de sua família, ou até da 

ausência dela, de seus encontros e desencontros. 

Prado (1981) analisando a temática, e todo o histórico que a envolve realizou 

uma discussão sobre família bastante esclarecedora e a partir da autora destacamos 

que família: 

 

[...] significa pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma 
casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Ou ainda, pessoas do 
mesmo sangue, ascendência, linhagem ou ainda admitidos por 
adoção. (PRADO, 1981, p.7) 

 

O primeiro exemplo citado neste trecho se refere à família conhecida como 

família nuclear, aquela composta de pai, mãe e filhos, até hoje uma organização 

familiar das mais comuns e mais conhecidas. Mas existem diversas outras formas de 
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organizações familiares que são comentadas por Prado (1981) formadas apenas por 

pai e filhos; mãe e filhos; apenas o casal; segunda união; avós e netos; tios e 

sobrinhos; lares adotivos, de união entre homossexuais; ou até aquelas de 

diferentes sociedades, como as que aceitam a poligamia, e até família de uma 

pessoa só como a comentada por Hobsbawm (1995).  

Dentre tais formas de organização familiar, uma que se destaca para suprir 

um problema social que é o abandono de crianças é a modalidade de acolhimento 

institucional, conhecidos também por casa-lar, abrigos ou casa de passagem que 

procuram garantir o direito à convivência familiar e passar para a criança a ideia de 

família. 

O entendimento que temos é que todos sabem o que é uma família, pois 

todos vieram de uma. Todos entendem o que é, e explicam ou conceituam a sua 

maneira, isso se deve ao fato da diferença entre uma família e outra, das suas 

vivências. Por isso normalmente partimos do que temos de mais próximo, da própria 

família.  

A partir das análises de Prado (1981) entendemos a conceituação do termo, é 

possível encontrar: 

 

O termo FAMÍLIA origina-se do latim FAMULUS que significa: 
conjunto de servos e dependentes de um senhor. Entre os chamados 
dependentes inclui-se a esposa e os filhos. Assim a família greco-
romana compunha-se de um patriarca e seus fâmulos: filhos, servos 
livres e escravos. (PRADO, 1981, p.51)  

 

Prado afirma que esta instituição, família, é extremamente antiga, passou por 

diversas alterações devido às mudanças pelas quais as sociedades passaram, mas 

os indivíduos que pertencem a ela nunca deixaram de chamar de família. Existe há 

tanto tempo por sua capacidade de sobrevivência e de adaptação subsidiando a 

múltiplas formas. 

Hobsbawm (1995) afirma que na segunda metade no século XX, houve uma 

mudança com grande rapidez nos arranjos básicos e há muito existentes. Uma 

dessas mudanças foi em relação ao número de casamentos e divórcios que 

ocorreram a partir dos anos 60, considerando a diminuição do casamento formal, a 

redução no desejo de filhos, uma mudança de atitude na aceitação da opção sexual 

e o número de mães solteiras. As estruturas acompanharam as mudanças na 

sociedade, que serão trabalhadas no tópico a seguir. 
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1.1. Mudanças ocorridas nas estruturas familiares 

 

A família nuclear é uma das mais conhecidas, pois, além de ser a mais 

valorizada há alguns anos (a mulher era preparada para o casamento, para ter filhos 

e assim constituir e manter uma família nuclear), foi por muito tempo a mais 

divulgada pela mídia em propagandas, filmes, histórias, enfim. Hobsbawm afirma 

que apesar de algumas diferenças entre a cultura e os valores relacionados à família 

de diferentes sociedades: 

 

A vasta maioria da humanidade partilhava certo número de 
características, como a existência do casamento formal com relações 
sexuais privilegiadas para os cônjuges (o “adultério” é 
universalmente tratado como crime); a superioridade dos maridos em 
relação às esposas (“patriarcado”) e dos pais em relação aos filhos 
[...]. (HOBSBAWM, 1995, p. 315) 

 

Tozoni dos Reis (1984, p.100) também discute o tema família, comentando 

que esta teria como função desenvolver a socialização básica, e ainda que “a família 

nuclear burguesa torna-se sinônimo de família”, sendo visto como modelo de família 

para muitas sociedades.  

Porém destacamos que o número de famílias nucleares é cada vez menor, 

devido às mudanças na sociedade, como o acesso ao divórcio, a mulher não precisa 

mais ficar com o marido, podendo constituir uma nova família ou cuidar de seus 

filhos sem a ajuda do homem, criando uma nova estrutura familiar. Apesar de tantas 

mudanças, Prado afirma que a sociedade em que vivemos é marcada pelo 

patriarcado, com algumas exceções de famílias que possuem influência do 

matriarcado, confirmando a citação de Hobsbawm que diz da inferioridade da 

esposa em relação ao marido. 

Percebe-se a partir de Prado que a história é marcada por grandes conflitos 

entre essas duas concepções (patriarcado e matriarcado). De início havia grande 

valorização pela fertilidade feminina, e a atuação da mulher foi de extrema 

importância para o surgimento e formação da sociedade primitiva, pois enquanto o 

homem caçava, a mulher criava com base nas suas necessidades, como a 

cerâmica, a agricultura, e repassava os conhecimentos cuidando da educação dos 

filhos. E assim os papéis foram mudando, as pessoas criando novos hábitos e o 
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homem contemporâneo se tornou responsável pelo trabalho enquanto a mulher se 

dedicava a casa e ao marido e filhos. 

Mas com o homem trabalhando fora de casa, houve uma supervalorização 

deste trabalho, o homem sustenta a casa e por isso pode mais. Essa valorização do 

homem criou em alguns casos uma escravidão doméstica, houve até o tempo em 

que o poder do pai era tão grande a ponto de decidir sobre a vida, e também e morte 

dos próprios filhos (Prado, 1981). Até em diferentes sociedades que aceitam a 

poligamia, esse é um direito exclusivo do homem, no caso da mulher é visto como 

algo ilegal, a mulher está cometendo um crime, ou algo indigno.  

 

Assim, descrevem-se “aqueles tempos” em que existiria um 
patriarca, o chefe da família em todos os sentidos, exercendo 
autoridade moral e econômica sobre a mulher, os filhos e 
empregados. Havia uma divisão de tarefas rigidamente estabelecida 
entre os múltiplos membros da família, divisão essa que não deixava 
margem à dúvidas nem conflitos pois também eram bem delimitados 
os direitos e deveres de cada membro da família para com todos os 
outros (PRADO, 1981, p.74). 

 

A família está em constante mudança, como dita anteriormente. A sociedade 

tem grande influência sobre a família, pois a instituição familiar está inserida na 

sociedade, que por sua vez possui seus valores, cultura e costumes, se os costumes 

de determinada sociedade se modificam, influenciam nas famílias, (a sociedade é 

discriminadora e voltada ao capitalismo, incentivando as pessoas a se preocuparem 

com a matéria,) assim como sobre os indivíduos, portanto, as mudanças pelas quais 

ela passa interfere na vida de todos, como os valores que acreditam ser importantes 

e interesses socioeconômicos. Prado (1981 p.10) trata desse assunto mostrando 

relação afirmando que: “De fato, não se poderá mudar a instituição familiar sem que 

toda a sociedade mude também”. 

De acordo com Prado (1981), no período pré-industrial, uniões matrimoniais 

eram decididas pela família, para o bem de todos, como um interesse comum para o 

grupo. Em alguns casos os casais se conheciam apenas no dia do casamento, pois 

sentimento entre homens e mulheres que não estivessem prometidos poderia 

atrapalhar os interesses da comunidade e a castidade da esposa era rigorosamente 

guardada na sociedade burguesa, em contrapartida à época do comunismo 

primitivo, em que existia uma extrema liberdade sexual. Com as mudanças, tanto 

nos costumes quanto nas concepções, a mulher se tornou responsável pela 
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legitimação dos filhos, com a necessidade de garantia de fidelidade ao marido. 

Havia grande influência da igreja sobre as decisões, como ainda hoje há grande 

participação por parte da religião, mas de uma maneira mais sutil nos principais 

momentos da vida como nascimento, casamento, falecimento. 

Antigamente o número de filhos era muito maior, e havia grandes índices 

tanto de natalidade quanto de mortalidade. As famílias eram numerosas, como é 

possível observar na tabela a seguir, onde Nascimento (2006) aborda segundo 

dados do IBGE a dinâmica populacional, trazendo a diferença nos números: 

 

 

 

É possível observar o aumento da população entre 1960 e 2000, isso se deve 

às melhores condições de vida e saúde, do aumento da expectativa de vida, e a 

diminuição da mortalidade, mesmo com a diminuição da fecundidade. Nascimento 

(2006) analisou os dados do Censo e os motivos que causaram a alteração destes 

dados, como por exemplo, o papel da mulher, dentro e fora da residência. Outra 

tabela que este autor traz sob as observações das condições de reprodução da 

população expõe sobre o tipo de arranjo familiar. Era comum há cinqüenta anos um 

casal com mais de cinco filhos/filhas, atualmente, os casais possuem apenas um ou 

dois, quando decide por ter algum, conforme alguns dados do IBGE, como 

mostrados na tabela em anexo observados por Nascimento (2006):  
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O autor ainda afirma que com uma mudança nos valores ocorre uma 

mudança no comportamento das pessoas, com base em dados do censo que 

demonstram que há redução no número de natalidade, devido um planejamento no 

momento de ter filhos, mulheres que precisaram sair de casa para ingressar no 

mercado de trabalho, seja para auxiliar o marido nas finanças, seja por ser a 

responsável pelo sustento do lar, fazendo com que esta usufruísse menos tempo 

para os filhos. Transformações na sociedade que modificam as estruturas familiares. 

Outro fator de mudança nesta estrutura é o aumento no número de divórcios, 

ressaltamos que o baixo número de divórcio precisa ser bem explicado e que isso 

não significava que a família possuía uma estabilidade afetiva, pois muitos 

casamentos foram, por muito tempo, apenas aparência. Com isso, diminuiu o 

número de pessoas da mesma família vivendo em uma residência, mas aumentou o 

número de famílias. 

Prado (1981) afirma que esta instituição é considerada tão importante que 

mesmo em diferentes lugares como na China ou em Israel, que são marcadas pela 

busca por diferentes culturas, há uma noção básica de família. 

 

[...] a família não é um simples fenômeno natural. Ela é uma 
instituição social variando através da História e apresentando até 
formas e finalidades diversas numa mesma época e lugar, conforme 
o grupo social que esteja sendo observado. (PRADO, 1981, p.12) 
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Por isso não se deve estudar e analisar a família utilizando um padrão, 

generalizando, é preciso levar em consideração o contexto histórico, social e 

econômico em que a família surgiu e em que a mesma se desenvolve, considerando 

as diversas estruturas.  

Por sua existência ser histórica, e se dar em relação a um contexto social e 

econômico a família pode ser analisada considerando-se características positivas e 

negativas, no entanto o que não pode ser negado é que sua presença é de extrema 

importância. Por um lado existem conflitos entre os membros, em determinados 

momentos os pais podem agir de maneira rígida, reprimindo e não educando, e se 

não agir de maneira nenhuma, pode estimular um mau comportamento. Mas por 

outro lado existe a questão do afeto, o apoio e a solidariedade, que possuem imensa 

participação no desenvolvimento da pessoa, desde os primeiros meses de vida até a 

fase adulta, tanto na questão física, quanto biológica e principalmente psíquica. 

Talvez pelo fato da maioria da população crescer em uma família, todos buscam 

formar uma, independente da estrutura que ela possua. 

Conforme Prado, a história também é marcada por algumas alternativas que 

possuem a características de simular uma família. Uma delas conhecida por 

“comunidades”, que é a união de adultos que decidem viver em algum grupo, e se 

assemelha a uma família extensa, normalmente por terem algumas semelhanças – 

como, por exemplo, a comunidade hippie. Segundo as pesquisas da autora, 

algumas decisões cabem aos indivíduos pertencentes às famílias, como por 

exemplo, oficializar uma relação após o nascimento do primeiro filhos, o que 

antigamente não era considerado família se não era oficializado. Outra forma é a 

união livre, onde não há formalização religiosa ou a legalização civil, mesmo quando 

há filhos, é apenas o compromisso afetivo, que pouco significado possui no papel, 

por isso há casos em que o homem abandona mulher e casa com outra constituindo 

uma nova família. Há casos em que a mulher também desenvolve outra relação. 

Alguns até acreditam que este modelo é uma adaptação do casamento monogâmico 

atual.  

Uma forma muito discutida, que sofre grande preconceito, é a união entre 

homossexuais – duas pessoas do mesmo sexo – legalizada em países como a 

Bélgica, Canadá, Espanha e Holanda, sendo que em alguns casos é possível o 

casal adotar ou cuidar de filhos de uniões anteriores. No Brasil, em maio deste ano, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união civil entre homossexuais, 
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com base na Constituição Federal que afirma sobre a união estável entre homem e 

mulher, sem citar ou discriminar o homossexualismo. O STF considerou ainda que a 

Constituição trata que as pessoas possuem direitos de dignidade, liberdade, 

igualdade livre de preconceito.  

A organização da vida familiar depende do que a sociedade através de seus 

usos e costumes espera de um pai, de uma mãe, dos filhos, de todos os membros, 

enfim. Nem sempre, porém, a opinião geral é unânime, o que resulta em formas 

diversas de família além do modelo social preconizado e valorizado.  

Prado (1981) discutindo sobre a família e seu formato e concepção destaca 

que a mulher conseguiu mais espaço no mercado de trabalho, ainda há a ideia de 

que as mulheres precisam cuidar da casa, dos filhos, fazendo com que elas tenham 

jornadas duplas ou triplas para cuidar de tudo, enquanto os homens se 

responsabilizam mais pelo trabalho externo, sendo poucos os homens que fazem 

trabalho caseiro, alguns se preocupam no máximo em auxiliar. 

Conforme discute Prado os laços nas famílias nucleares se enfraquecem, pois 

seus indivíduos estão trocando atividades de lazer na família como reuniões, almoço 

e passeio, por atividades com pessoas de mesma faixa etária, como colônia de 

férias, saídas coletivas em finais de semana como “happy hour”, trocando o tempo 

de ficar com a família para estar com os amigos. Esse é um dado que podemos 

verificar no contexto atual. 

Prado (1981) comenta que a família corre o risco de seguir três caminhos: a 

ruptura definitiva dos laços entre os mais velhos e mais novos; jovens casais que 

terminam em divórcio; ou a destruição sistemática através da liberação da mulher.  

Segundo dados do IBGE 20091, na cidade de Londrina ocorreram 3.816 

casamentos e 1.370 separações, com a estimativa de que 70% dos casamentos 

acabam após 10 anos. A idade em que as mulheres se casam é entre 25 e 34 anos, 

já os homens é entre 30 e 39 anos. O número de casamentos apenas no cartório é 

maior do que os que também utilizam de uma cerimônia religiosa. 

Surge então, uma nova perspectiva, uma corrente de pensamento que pode 

se constituir em uma tentativa para reinventar espaços de livre escolha: 

 
                                                           
1
 Dados apresentados no Jornal Paraná TV exibido em Londrina na data 1 de julho de 2011. Disponível em: 

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1552016-7823-

ANULACAO+DE+CASAMENTOS+SERA+DISCUTIDA+PELA+IGREJA+EM+LONDRINA,00.html 
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Reinventar espaços de livre escolha nos quais a célula familiar possa 
atuar em níveis variados, como desde a simples busca de maior 
tempo livre e com mais recursos para utilizá-lo até a diminuição do 
controle social. Ou ainda a reivindicação de exercer livremente sua 
sexualidade; a liberdade de educar as crianças como cada um bem 
entender. (PRADO, 1981, p.27) 

 

É necessário esse espaço de escolha e conversa para que a criança, o 

adolescente tenha orientação para seus atos, e que não veja na família e nos pais 

autoritarismo. A questão de educar como bem entender, é uma questão que envolve 

maiores discussões, pois é necessário levar em conta as leis sobre educação dentro 

e fora da escola. Mas o comportamento dos pais muda diante da situação, de 

acordo com o desenvolvimento da sociedade, assim como já teve o tempo que o pai 

possuía controle até sobre a vida dos filhos, as famílias já possuem olhar voltado 

para as crianças, com o desenvolvimento de forma integral delas, criando pais 

compreensivos e não autoritários. 

Outra questão polêmica, além da relação de pais e filhos, é a diferença entre 

homens e mulheres, tanto na educação diferenciada como em relação à atuação no 

mercado de trabalho. Muitas mulheres lutaram por reconhecimento, direitos, 

liberdade seja ela política, econômica ou social, mas também há aquelas que 

aceitam sua condição, se dedicando ao lar, marido e filhos, não se colocando de 

maneira submissa ao homem. Com tudo isso, muitas mudanças ocorreram na 

sociedade, tanto para homens quanto para mulheres, como o casamento por 

vontade própria e não por interesse da família ou de outros, um relacionamento 

entre homem e mulher mais aberto, com a mulher como companheira e não serva 

do marido, e compreensão e um olhar voltado para a criança.  

Sendo assim, é um erro usar um modelo – o da família nuclear – para estudos 

sobre a família, generalizando, não notando as diferenças que há nas estruturas 

familiares, no seu modo de vida, na questão econômica e social. Por isso, Prado 

(1981, p.71) diz que “[...] diríamos que não se pode falar em História da Família, mas 

sim em História de cada grupo familiar”, devido às diferenças que precisam ser 

levadas em consideração, afirmação que vai ao encontro com a ideia de Nascimento 

(2006), afirmando que: 

 

Atualmente as famílias são formadas por diversas estruturas: por 
exemplo, há mães solteiras com seus filhos; pais com filhos adotivos; 
famílias formadas por casais que já tiveram outros casamentos com 
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filhos e decidiram ter outros filhos dessa união; temos ainda famílias 
formadas por um casal e um “animal de estimação”... e, também, se 
questiona se podemos considerar família o solteiro adulto que vive 
sozinho. (NASCIMENTO, 2006, p.11) 

 

Com base nos estudos até aqui realizados, entendemos que as pessoas 

possuem um ideal, de amor entre o casal, compreensão e amizade entre pais e 

filhos, filhos obedientes, situação econômica estável que garanta conforto, 

independente da camada social. Ao se ter a noção de que não existe um modelo de 

família ideal, considera-se que há uma diversidade das organizações familiares no 

contexto histórico, social e cultural, e que para entender um grupo familiar é preciso 

considerar o contexto social e histórico que a envolve. As transformações nas 

configurações familiares estão relacionadas ao avanço científico e tecnológico, 

assim como às alterações vividas no contexto político, social, econômico, cultural e 

educativo. 

A família é de extrema importância por diversos motivos, como na 

socialização da criança, sendo o primeiro espaço onde ela faz relação social com 

outra pessoa (mãe), nas primeiras noções de saúde, higiene e cuidados, além da 

função de se reproduzir. Prado (1981) comenta sobre algumas funções que a família 

exerce, dentre elas estão: a de identificação social (relacionado à filiação, herança); 

de socialização (a primeira relação da criança com o mundo, lugar onde aprende a 

lidar com os sentimentos e com os outros, aprende como vai ser quando crescer); e 

econômica. Por esses motivos, seu envolvimento na vida escolar do aluno é tão 

importante, trabalhando junto com a escola, procurando realizar um trabalho com 

eficiência e que também garanta o desenvolvimento da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento conforme estabelece, por exemplo, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, um assunto que trataremos no próximo capítulo. 

 

1.2. A relação entre família e direitos da criança e do adolescente 

 

A família, por ser o primeiro ambiente onde a criança aprende a lidar com 

sentimentos, com outras pessoas, respeita opiniões e limites, sendo o espaço do 

primeiro contato com outros além dela, tem sua fundamental importância, e a de 

zelar pelos direitos da criança e do adolescente, e de lutar pela garantia dos 

mesmos. 
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A Constituição Brasileira de 1988 define no Art. 226, parágrafo 4 que: 

“entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais 

e seus descendentes”. Algumas pessoas acreditam que família é a base da 

sociedade, seja a família de origem, uma que se forma ao se tornar adulto, ou uma 

família institucional, sua importância é reconhecida, tanto que a necessidade do 

convívio familiar está presente também no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em seu Art. 19, definindo que:  

 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 
seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre 
da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 
(BRASIL, 1990) 

 

Está na Constituição Federal (CF/88), no Art. 227 que:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL, 1988) 

 

Para os casos de crianças que possuem algum trauma na família e foram 

encaminhadas, existe a instituição abrigo que possui a importante função de zelar e 

proteger a criança ou adolescente que por tempo determinado ou indeterminado, foi 

à instituição encaminhada por iniciativa judicial. Os principais motivos deste 

encaminhamento são por condições de pobreza; violência doméstica; abuso sexual; 

uso de entorpecentes ou cárcere dos responsáveis; crianças órfãs ou moradoras de 

rua. Vectore e Carvalho (2009) destacam para o cuidado que é preciso ter também 

para o emocional destas crianças, por terem sido afastadas de suas famílias, muitas 

vezes de forma dolorosa, o que faz com que a criança carregue um medo do futuro 

devido sua bagagem emocional. Por isso a necessidade de proporcionar ambientes 

positivos, com maior segurança e estabilidade, com fatores de proteção para o 

desenvolvimento humano, pensando na institucionalização como um mal 

necessário, pois a criança que foi retirada do ambiente familiar leva a lembrança do 

motivo de ter sido retirada, sendo assim, a institucionalização busca um abrigamento 
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de qualidade, de maneira a promover o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, apesar do momento de conflito pelo qual este indivíduo passou para 

ser retirado de sua família. 

Vectore e Carvalho (2009, p.442) analisam dados do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (2008), divulgando que cerca de 11% da população brasileira 

é infantil, de até 6 anos de idade, contudo, a maioria se encontra em condições de 

pobreza. Há uma preocupação para com estas crianças, por historicamente, estar 

suscetível a violência física ou psicológica. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), aprovado em 1990, estabelece uma política de Atendimento aos Direitos 

fundamentais da Criança e do Adolescente, trazendo penalidades para o 

descumprimento de suas cláusulas.  

Além do direito de crescer no seio de uma família, é direito da criança e dever 

do Estado, assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) no Art. 53 

que: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho.”  

E esta educação necessita assegurar igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola; direito de ser respeitado por seus educadores; direito de 

contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

direito de organização e participação em entidades estudantis; acesso à escola 

pública e gratuita próxima de sua residência. Para garantir a qualidade desta 

educação, Varani e Silva comentam que: 

 

A educação é um dever da família e da escola. Ambas devem 
interagir para garantir os direitos da criança nas questões referentes 
ao ensino, dando-lhes suporte e apoio para o pleno desenvolvimento 
da aprendizagem. (VARANI; SILVA, 2010, p.516) 

 

Para isso, precisam trabalhar em conjunto, pois não é possível a escola 

adequar um conteúdo à uma criança que pertence à uma família e a uma sociedade 

que a escola desconhece, e os pais precisam conhecer quem está trabalhando 

diariamente com seu filho, e de que maneira. Essa educação que é de direito da 

criança, dever da família, escola e do Estado será aprofundada na seção a seguir. 
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CAPÍTULO II 

 

A fundamental relação família e escola 

 

A criança, o adolescente são seres sociais e históricos, que para o 

desenvolvimento integral de suas habilidades necessita de atenção e carinho, com 

momentos e espaços para brincar, descobrir, conhecer e explorar. É importante 

levar em conta as condições de vida, origem social, cultura em que a criança ou o 

adolescente está inserido, para assim conhecê-los e compreendê-los melhor, pois é 

a partir deste contexto que estes constroem seus conhecimentos. Cada pessoa, 

desde os primeiros anos possui um ritmo, um gosto diferente. 

A escola tem a responsabilidade de lidar com esse momento de cada criança, 

respeitando sua individualidade, a família tem o papel de permitir e incentivar esta 

educação à criança, e o Estado, a função de oferecê-la, como traz a Constituição, 

Art. 205: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

  

Como discutimos anteriormente, a família precisa garantir os direitos da 

criança e do adolescente, não só em relação à educação. Na Constituição, ainda 

podemos observar alguns princípios considerados base para o ensino, dentre eles, a 

igualdade de condições para que a criança tenha acesso e permaneça na escola; 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar seu pensamento de maneira livre; gratuidade 

do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 Se a família possui esta importância, não só em relação aos direitos, mas 

também de buscando o desenvolvimento da criança e do adolescente, e a escola é 

um desses direitos, proporcionando espaços de interação, socialização, é importante 

que haja uma parceria, visando o crescimento do aluno. Este ambiente tão 

importante e comentado nos direitos da criança, a escola, será o foco do próximo 

tópico. 
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2.1 O papel da escola no desenvolvimento da criança 

 

A escola é um dos primeiros lugares, senão o primeiro, que a criança entra 

em contato com outras pessoas, um lugar de socialização, onde aprende a conviver 

com o outro e a lidar com regras. Uma função fundamental que a escola exerce nos 

primeiros anos da educação é de promover a identidade pessoal das crianças, 

buscando também a construção de diferentes aprendizagens. Para isso é preciso 

trabalhar em momentos diferenciados na exploração de diferentes espaços, 

observando as crianças em todos os momentos: 

 

É importante que o educador observe o que as crianças brincam, 
como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de 
fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais 
atenção, em que momentos do dia estão mais tranqüilos ou mais 
agitados. (BARBOSA; HORN, 2001, p.67) 

 

Esta observação permite ao educador fazer um perfil de seu aluno, auxiliando 

para que o professor saiba estratégias para trabalhar com cada criança ou 

adolescente, utilizando da curiosidade que cada um traz como instrumento de 

motivação para o aprendizado. 

A escola é um ambiente muito rico se olharmos o lado da diversidade das 

crianças e adolescentes que a freqüentam, mas as instituições de ensino, para a 

educação infantil, séries iniciais, ensino fundamental ou médio possuem uma função 

em comum: a de ensinar. De formar cidadãos, desenvolver suas habilidades em 

todas suas capacidades. Cabe aos professores o interesse de utilizar de diferentes 

momentos para instigar seus alunos a fazer da escola um momento prazeroso de 

aprendizado, dando aos alunos que mais necessitam a capacidade de se 

desenvolver. 

A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que serve de 

orientação para todos os aspectos do sistema educacional, traz que a educação é 

um dever da família e do Estado, e que esta educação tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando. Em seu Art. 1º, informa que:  

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996) 
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E ainda que “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos 

menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental”, (Art. 6). Com 

isso, destacamos para a necessidade de um trabalho em conjunto objetivando o 

desenvolvimento da criança e do adolescente e também reforçar a responsabilidade 

da família pela educação e o desenvolvimento da criança e do adolescente 

conforme mencionamos no capítulo anterior. Varani e Silva (2010) realizaram uma 

pesquisa em uma escola pública em uma cidade no interior de São Paulo, com o 

objetivo de discutir sobre essa relação e suas implicações no desempenho escola de 

uma turma de 2ª série do ensino fundamental, e destacam que:  

 

A escola, segundo Polônia e Dessen, é um espaço privilegiado para 
o desenvolvimento de ideias, crenças e valores, por isso, ela deve ir 
além da apreensão de conteúdos, buscando a formação de cidadãos 
inseridos na sociedade, críticos e agentes de transformação. [...] Já a 
família tem como um dos principais papéis a socialização da criança, 
ou seja, a inclusão desta no mundo cultural mediante o ensino da 
língua materna, dos símbolos e das regras de convivência em 
sociedade. (POLÔNIA; DESSEN, 2005 apud VARANI; SILVA, 2010, 
p.515) 

  

 Ao conhecer o papel de cada um no desenvolvimento do aluno, é possível 

que reconhecer que tanto a família como a escola, possui uma importância 

fundamental. Para tanto, o trabalho realizado pela escola precisa priorizar as 

necessidades do aluno, seja física, biológica, cognitiva ou social. Para isso, faz-se 

necessário conhecer o aluno e a comunidade que o rodeia, assunto que será 

trabalhado a seguir. 

 

2.2 O trabalho do Pedagogo na gestão da escola: trabalho com famílias 

 

Além de o pedagogo ser um dos profissionais que tem acesso às famílias, 

precisa trabalhar buscando esta parceria entre escola e família objetivando um bom 

desempenho do aluno. Este profissional tem importantes funções dentro da escola, 

relacionados à coordenação e acompanhamento de documentos como o projeto 

político-pedagógico, o plano de ação da escola, e a proposta curricular da escola, 

além promover e coordenar reuniões pedagógicas, e grupos de estudo direcionados 

à reflexão e aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico e para a 
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elaboração de propostas de intervenção na realidade da escola. São muitas as 

funções desenvolvidas por este profissional, não só relacionadas aos documentos e 

à equipe pedagógica, mas também ao trabalho desenvolvido com os alunos. 

Uma das atividades desenvolvidas pelo pedagogo, como já mencionado 

anteriormente, é a elaboração do projeto político-pedagógico, que precisa ser fruto 

de uma participação coletiva. É um documento que tem como função nortear o 

trabalho da equipe escolar, buscando uma reflexão sobre a realidade, a 

contextualização da instituição, as concepções de criança, infância, e os 

encaminhamentos sobre as metas que a escola pretende desenvolver. Biázzio e 

Lima (2009) esclarecem que: 

 

[...] o projeto político-pedagógico, que além de ser o documento 
norteador da ação do professor, é rico instrumento em favor da 
escola como um todo. É através dele que serão traçadas as 
prioridades e metas e estabelecidos os meios pelos quais se espera 
alcançá-las. Torna-se ele um mapa em construção, que mostra o que 
vai ser feito, de que maneira e por quem, mas ao mesmo tempo, 
flexibiliza-se mediante as recorrências observadas no processo de 
sua operacionalização. (BIÁZZIO; LIMA, 2009, p.375) 

 

Sendo assim, para que as pessoas se envolvam no processo de elaboração 

deste documento, é preciso que elas conheçam a realidade da comunidade a qual a 

instituição pertence, conhecendo quais os problemas enfrentados para buscar 

soluções adequadas. Biázzio e Lima mostram em seus estudos três caminhos: 

primeiramente, é preciso estudar a realidade sobre a qual se dará a ação 

pedagógica, com o levantamento de questões que abordam os desafios oferecidos 

pela realidade da sociedade, conhecida como ato situacional; em seguida, é 

necessário estabelecer quais as concepções em torno da ideia de homem, 

sociedade e escola, o ato conceitual; e por ultimo o ato operacional, que se traduz 

em pontuar ações prioritárias, na execução do projeto político-pedagógico. Para que 

as decisões tomadas possam ser de caráter político e democrático, faz-se 

necessário que haja uma parceria: 

 

Dentre os participantes na confecção do projeto político-pedagógico 
figura a família como parte indispensável na sua concepção, tendo 
em vista o seu grau de relevância na construção da ideia e da ação 
cidadã na sociedade. (BIÁZZIO; LIMA, 2009, p. 374) 
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Permitindo a participação da família na escola, é possível conhecer a 

realidade do aluno, mostrando a eles que tanto a família como a escola são 

fundamentais em seu desenvolvimento, e que ambas estão juntas para que isso 

aconteça. Conhecendo assim os alunos atendidos pela instituição, o profissional 

saberá como lidar com os problemas no ambiente escolar, elaborando melhor uma 

estratégia, junto aos professores. Outra atribuição do pedagogo é de implantar 

mecanismos para que a comunidade interna e externa possa avaliar e acompanhar 

o trabalho pedagógico escolar.  

 Além de atuar na elaboração de alguns documentos norteadores na escola, o 

pedagogo trabalha coordenando professores, atividades, projetos que seguem de 

acordo com estes documentos, dentre outras atribuições, como de: 

 

[...] coordenar o processo coletivo de elaboração e aprimoramento do 
Regimento Escolar da escola, garantindo a participação democrática 
de toda a comunidade escolar; orientar a comunidade escolar a 
interferir na construção de um processo pedagógico numa 
perspectiva transformadora; desenvolver projetos que promovam a 
interação escola-comunidade, de forma a ampliar os espaços de 
participação, de democratização das relações, de acesso ao saber e 
de melhoria das condições de vida da população. (PARANÁ, 2004) 

  

O Regimento Escolar estabelece a organização e o funcionamento da escola, 

fundamentado na proposta pedagógica, regulamentando as relações que ocorrem 

neste espaço. É um documento administrativo e normativo, aprovado pela Diretoria 

de Ensino, que segue orientações como a Deliberação CEE 10/97; a Indicação CEE 

13/97; e o Parecer CEE 67/98 – que fixam normas para a elaboração deste 

documento2. Podemos encontrar neste documento desde a função de cada 

profissional na instituição, seja da Gestão ou da Organização Técnica, Pedagógica 

ou Administrativa; assim como os direitos e deveres das crianças, dos pais ou 

responsáveis, da Gestão e da Organização; as Disposições Gerais e Transitórias; 

além dos registros e arquivos escolares; freqüência; horário; objetivos; calendário 

escolar; e como se faz a avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem.  

Sendo assim, a escola precisa conhecer seus alunos, as bagagens que cada 

um traz para saber trabalhar com ele, contextualizando a comunidade na qual a 

instituição se insere, por isso, nos projetos político-pedagógicos, encontra-se o “perfil 

                                                           
2
 Disponível em: <http://faq.edunet.sp.gov.br/faq.asp?pesq=1&intCodassun=1157&intClass=73&intAgrup=73>. 
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da comunidade”, descrevendo dados necessários, pois conhecendo a realidade e os 

problemas enfrentados, é possível traçar metas para solucioná-los. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica - DCNs (1998) 

trazem alguns fundamentos e procedimentos que têm a função de orientar a 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas 

das instituições educacionais. Consta no Art 3° (CEB 2/98), item II que: 

 

Ao definir suas propostas pedagógicas, as escolas deverão explicitar 
o reconhecimento da identidade pessoal de alunos, professores e 
outros profissionais e a identidade de cada unidade escolar e de 
seus respectivos sistemas de ensino. (BRASIL, 1998)  

 

Faz-se necessário conhecer o perfil da comunidade na qual a escola se 

insere para saber como trabalhar naquele contexto. 

 Existem algumas aberturas, nomeadas por instâncias colegiadas, nas quais a 

comunidade escolar pode participar de algumas decisões, como a APMF – 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários, que exerce o papel de discutir, 

colaborar e decidir ações que se direcionam para a assistência do educando, 

integrar a comunidade no contexto escolar, representar os interesses da 

comunidade, dentre outro; Grêmio Estudantil, que é responsável por representar os 

estudantes, garantir seus direitos e participar de atividades culturais, cívicas, sociais; 

o Conselho Escolar, que delibera, consulta, fiscaliza e mobiliza. Estes buscam em 

conjunto melhorias para os problemas enfrentados pela escola, apesar de que, em 

muitos casos, os pais não participam. 

 

Percebe-se que a participação da comunidade nas instâncias 
colegiadas está ocorrendo de maneira a cumprir a legislação 
simplesmente, e não cumprindo o papel a que foi criada. As 
atividades ficam restritas à superficialidade que cerca o contexto 
escolar. (LONDRINA, 2008, p.23) 

  

Quando as famílias e as comunidades estão realmente interessadas em 

participar do processo educacional, e a escola promove espaços para esta 

participação, ocorre uma parceria: a escola conhece as pessoas que fazem parte 

dela, e as pessoas se preocupam em cuidar desse ambiente escolar.  

 

A contribuição da escola para a democratização da sociedade e para 
o exercício da democracia participativa fundamenta e exige a gestão 
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democrática da escola pública. Dessa forma, tanto a escolha para 
dirigentes das escolas, a organização dos Conselhos Escolares, das 
APMFS e de Grêmios Estudantis, precisa ser de maneira 
transparente e democrática, para que se faça valer os seus direitos e 
deveres, democraticamente discutidos e definidos, favorecendo o 
exercício de uma democracia participativa. Só assim a escola publica 
poderá contribuir efetivamente para reivindicar os interesses 
coletivos de igualdade e justiça social. (LONDRINA, 2008, p.13) 

 

Com isso é possível que na elaboração do projeto político pedagógico, além 

da escola conhecer seu ambiente, conhece também seu foco, quais as dificuldades 

que serão enfrentadas, sendo possível, com o auxílio da comunidade, elaborar 

estratégias para superá-las, pois para pensar no currículo, é preciso saber quais os 

objetivos que precisam ser alcançados, e por quais estratégias, pois além da 

transmissão dos conteúdos, a escola possui uma função social: 

 

A escola pública em nossa sociedade, em todos os níveis da 
educação Básica (Educação Infantil, Ensino fundamental e Ensino 
Médio), tem como função social a formação do cidadão, repassando 
os conhecimentos, atitudes e valores que tornem os estudantes 
solidários, críticos, éticos e participativos. (LONDRINA, 2008, p.12) 

  

Portanto, a escola não pode promover a socialização se estiver desconexa da 

própria comunidade na qual se insere. Por isso a importância de conhecer seu 

ambiente, seu aluno, para assim pensar seus objetivos na elaboração do currículo, 

uma tarefa do pedagogo.  

Ressaltamos que além desta tarefa destacada ainda é necessário que o 

pedagogo, oriente os professores e alunos, participe de reuniões, auxilie na 

organização do projeto político pedagógico e na elaboração do regimento escolar e 

procure aproximar a comunidade escolar da instituição. 

Portanto, o pedagogo precisa desenvolver um trabalho de extrema 

importância, frente à instituição que representa, buscando incentivar a participação 

dos pais, para que haja uma boa relação entre a família e a escola, pois o aluno é o 

maior beneficiário desta relação. 
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Capítulo III 

 

Análise das entrevistas 

 

Retomando os objetivos deste trabalho, de buscar a relação entre escola e 

família, optamos pela análise de dados por meio de entrevistas que utilizaram como 

base nove questões (anexo 1.1), que procuram estabelecer quais os papéis da 

escola e da família no desempenho escolar dos alunos, como deveria se dar esta 

relação, e qual a realidade da participação dos pais nas escolas. Selecionamos 

cinco instituições de ensino: três públicas, sendo que uma destas que atende a 

crianças que vivem em famílias substitutas, e duas particulares. Todas as escolas 

estão localizadas em um raio de cinco quilômetros do centro da cidade. A primeira 

instituição pública – escola A – localiza-se na região oeste de Londrina, atendendo 

cerca de 200 alunos, com primeiro e segundo ano no período vespertino e terceiro 

ano e quarta série no período matutino. A pedagoga entrevistada atua como auxiliar 

de supervisão, trabalhando há 15 anos na instituição, dos 20 anos que trabalha na 

prefeitura de Londrina. 

A segunda instituição onde foi realizada a entrevista – escola B – atende em 

torno de 460 alunos, com faixa etária dos 5 anos de idade aos 11/12 anos. 

Entrevistamos a supervisora pedagógica, que trabalha há 30 anos na prefeitura de 

Londrina, e há 3 anos nesta escola, localizada na região sul da cidade. A terceira 

instituição – escola C – é um centro de educação infantil e foi selecionada, pois 

atende crianças que vivem em famílias substitutas, estas crianças, ao atingir a idade 

de cursar o ensino fundamental, são encaminhadas para as escolas públicas da 

região, mas a instituição também atende às famílias da região, dando prioridade 

para mães que trabalham, crianças gêmeas e crianças em situações de risco. A 

entrevistada atua como coordenadora pedagógica e está há 4 anos na instituição, 

que se localiza na região leste de Londrina. 

A quarta escola – escola D – é uma instituição particular, que atende à 

crianças desde o berçário ao terceiro ano, com uma média de 70 alunos, divididas 

em duas unidades. A pedagoga entrevistada atua como diretora, há 8 anos na 

escola que se localiza na região oeste de Londrina, próximo ao centro. A quinta e 

ultima instituição, localizada também da região oeste da cidade não respondeu à 

solicitação de entrevista. Estas escolas foram selecionadas para que fosse possível 
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elaborar um paralelo entre a relação escola e família, comparando ou obtendo dados 

sobre a visão da coordenação pedagógica a respeito do tema de escolas públicas e 

particulares, considerando também as crianças que não vivem em famílias naturais. 

A questão central que esta pesquisa buscava responder era sobre a 

participação dos pais, e como deve se dar a relação família e escola. Levando em 

consideração a questão dos níveis sociais e econômicos das crianças atendidas por 

cada instituição, foi possível observar que em todas as escolas, os profissionais 

destacavam a importância da relação que há entre a família e a escola, que essas 

duas instituições precisavam cultivar uma boa relação visando o bom desempenho 

do aluno, Rocha e Maia (2005) trabalharam a relação família e escola, afirmando 

que: 

 

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a importância de uma 
parceria entre família e escola. Normalmente, afirma-se seu valor 
fundamental na melhoria do desempenho escolar dos alunos e como 
uma das principais formas da sociedade participar do processo 
educativo formal. (ROCHA; MAIA, 2005, p. 1) 

 

Em todas as entrevistas, houve relatos de pais muito participativos que 

incentivam, se interessam pelo desempenho escolar de seus filhos, assim como 

existem pais que demonstram não valorizar ou incentivar o estudo de seus filhos, 

fazendo com que o momento em que a criança estuda em casa, que o faça sozinho, 

pois os pais não possuem tempo disponível. 

Os estudos de Rocha e Maia (2005, p.1) trazem que recentemente ficou cada 

vez mais comum discutir sobre a participação dos pais na escola. Isto ocorre devido 

políticas de ensino que defendem “a necessidade da escola abrir cada vez mais 

espaços e canais de comunicação com os pais e destes se integrares às atividades 

da escola”. É necessária uma parceria entre estas instituições, cada uma cumprindo 

seu papel, como afirmou a pedagoga da escola A de que existe a equipe 

pedagógica para trabalhar com a parte pedagógica, e que os pais precisam 

incentivar, demonstrando o valor que atribuem para a educação, seja auxiliando no 

momento de estudo, buscando materiais como livros ou reservando um espaço 

dedicado ao estudo em casa mostrando que estudar não é algo que se faz de 

qualquer maneira. 

Buscamos abordar se a escola realiza ações ou proporciona espaços para 

que os pais ou responsáveis possam participar da vida escolar dos filhos, e foi 
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possível observar que as instituições estão buscando cada vez mais novas maneiras 

para incentivar a presença dos pais nas reuniões, como por exemplo, na escola A, 

que realiza apresentações antes da reunião:  

 

Agora a gente procura assim, como é no horário de trabalho a 
reunião de pais, por exemplo, a entrega de resultados do bimestre, a 
gente programa uma apresentação artística ou uma culminância de 
projeto, onde a criança vai apresentar alguma coisa, e a própria 
criança em casa cobra o pai e a mãe porque ele vai se apresentar, e 
logo em seguida tem a reunião de pais. Uma estratégia, e isso têm 
funcionado legal, os pais vêm para ver o filho se apresentar. Foi uma 
atitude da escola que chamou, atraiu mais os pais. 

 

Afirma a pedagoga, acrescentando que quando a criança vê os pais na 

escola, ela se sente muito satisfeita, que tem prazer em apresentar algo aos pais, 

por mais simples que seja, e a impressão que passa é que a criança está em um 

palco, no melhor lugar do mundo ao mostrar aquilo para o pai, e que quando a 

parceria entre família e escola funciona é realmente gratificante. A entrevistada 

comenta que a escola acredita na importância de não deixar os momentos entre pais 

e filhos dentro da escola não acabar, que em datas comemorativas, como dia dos 

pais, por exemplo, é importante valorizar o significado, mesmo levando em conta a 

criança que não possui mais o pai. 

Na escola B, a pedagoga afirma que a grande maioria dos pais são muito 

participativos e receptivos. Ao longo do ano são várias as atividades, com uma 

reunião no começo do ano para conhecer a escola, a professora o regulamento 

interno da escola onde são passadas todas as normas da instituição, reuniões 

bimestrais para que os pais possam acompanhar o aproveitamento, rendimento, 

avaliações, caderno do aluno e todo o trabalho realizado na escola, além das 

atividades festivas como dia das mães, dia dos pais e festa junina. Uma estratégia 

foi realizar palestras antes das reuniões, como por exemplo, uma palestra sobre o 

papel de ser mãe nos dias das mães, onde um profissional é convidado a ir à escola 

fazer a palestra, que tem contado com um grande número de mães presentes.  

 

Ficamos admirados de ver, as famílias são bem receptivas. Na festa 
junina as crianças também fazem apresentação, e vai bastante 
gente. No dia dos pais fizemos uma palestra, e o palestrante ficou 
admirado, dizendo que a escola estava de parabéns, pois de dia, no 
horário de trabalho, e os pais estavam lá. 
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Já na escola C, que também atende crianças que residem em casas lares, 

considerando a situação de alguns alunos, optou por não realizar comemorações em 

datas como dia das mães e dia dos pais, mas possuem uma data conhecida por 

“Chá da avó”, realizada em agosto, quando a avó ou algum familiar a representando 

vai à escola para passar um momento confraternizando com a criança, 

comemorando o Dia da Avó, comenta a pedagoga: “As outras datas não 

trabalhamos mais com comemoração, apenas lembranças e mensagens no 

caderno. Temos muitas crianças que ficam aos cuidados das avós”. Nas reuniões os 

pais são chamados, mas não são todos participam. A entrevistada conta de uma 

reunião que aconteceu no começo do ano para alteração na carga horária, onde 

nem todos compareceram, e os presentes fizeram uma votação pelo horário de 

atendimento, motivo de reclamação para os responsáveis ausentes.  

Em entrevista com a diretora na escola D, a pedagoga destaca que os pais 

são fundamentais, porém não são todos que auxiliam. A pedagoga observa que: 

 

A família é muito importante neste processo de construção da 
personalidade da criança, de formação mesmo. E o máximo que 
podemos trazer os pais para dentro da escola, a gente traz, em 
eventos, feira, festas. Eu gosto de ser uma direção atuante no dia-a-
dia, para que o pai veja que a direção está ali, e qualquer dúvida nós 
já esclarecemos, tentando fazer essa relação família e escola ser 
presente em todos os dias. 

 

Por outro lado, também há casos em que os pais não participam de reuniões. 

O maior motivo desta ausência é justificado devido à indisponibilidade de tempo dos 

pais. Para saber de dados mais detalhados, faz-se necessário realizar uma pesquisa 

de campo, porém, devido o tempo e por não ser nosso objetivo principal de nossa 

pesquisa, em entrevista, questionamos qual a porcentagem de pais que não 

participam, e foi possível observar que dos responsáveis por alunos, em média de 

10 a 15% não estão presentes em reuniões e festividades, mas desta porcentagem, 

ainda há aqueles que buscam informações do desempenho de seus filhos junto aos 

professores e coordenação em momentos de disponibilidade. 

Questionamos os pedagogos para saber como a escola trabalha com os pais 

que não estão presentes nas atividades escolares, e foi possível observar que os 

métodos em comum de comunicação nem sempre funcionam, e isso faz com que 

outras estratégias sejam criadas para alcançar o objetivo. No caso da escola A, a 
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entrevistada afirma que a instituição também está atendendo por telefone, que de 

início havia certa resistência quanto a esta forma de atendimento, mas que “no 

mundo moderno, a gente tem que se adequar”, relatando também que há um caso 

em que, no mês de agosto, a professora não conhece os pais de determinado aluno 

devido à ausência em reunião e festividades. A profissional ainda alega que:  

 

Há tempos atrás nós já tivemos a escola de pais, que eram reuniões 
fora do horário onde, cada mês, a gente fazia palestras de acordo 
com a necessidade, de acordo com algum assunto que estava mais 
em alta, mas por problemas de segurança precisamos parar de fazer 
isso a noite. Então agora, a nossa parceria é durante o horário de 
trabalho. Chamamos, mandamos através da agenda bilhetes, 
comunicados, e convocamos os pais para as reuniões, mas dentro 
do horário. 

 

Uma estratégia que a escola buscou e que estava dando certo, mas por força 

maior, a questão da segurança, teve que ser cancelado, fazendo com que a equipe 

pedagógica procurasse alternativa. A forma que a escola encontrou: “foi já no 

começo do ano fazer uma agenda de reuniões do ano, para que o pai ou a mãe 

possam, pelo menos, se programar, „mês que vem, tal dia tem uma reunião‟, e 

apresentar talvez uma justificativa no trabalho para se ausentar, porque fora do 

horário não tem mais jeito”. 

A pedagoga da escola B declara que, dos pais que não participam das 

reuniões, existem aqueles que buscam informações em outros momentos, 

justificando sua ausência pela falta de tempo, motivo de trabalho, e o dia da reunião 

que não era propício. Dos pais que não participam e não se informam, há uma 

porcentagem muito pequena, que a escola procura por meio de bilhete, convocação, 

e caso a criança não entregue o recado, a escola se comunica por telefone. A 

supervisora explica que a escola já fez a tentativa de realizar reuniões no período 

noturno, para atender melhor os pais que trabalham, mas que os mesmo não 

comparecem:  

 

Tem pais que não gostam das reuniões durante o dia, reclamam do 
horário. Então fizemos um teste, mudando o horário acreditamos que 
haveria um grande número de presença, mas aqueles que não vêm, 
não adianta, eles não comparecem, a porcentagem é a mesma. Até 
dificulta, pois os pais trabalham, estudam, chegam cansados, têm 
que preparar o jantar, sendo as justificativas maiores. Acredito que 
quando o pai quer fazer um acompanhamento, ele faz de tudo para 
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conseguir, trabalha outro dia, compensa hora, conversa com o chefe. 
Aquele pai que quer acompanhar, ele vai. 

 

Uma semelhança encontrada na escola C se tratando do horário das 

reuniões, que ocorrem no período da tarde, durante a semana, com um dia 

específico para cada nível, onde abordam o desenvolvimento da criança. Conta a 

entrevistada que a maior dificuldade para que os pais possam comparecer, é em 

relação ao horário, pois a maioria dos pais trabalham. A instituição busca se 

comunicar com os pais por meio de recados no caderno e por informativo no portão, 

mas que nem sempre os pais comparecem.  Relata ainda o caso de uma mãe que 

possui três filhos na instituição, e que nas reuniões, comparece apenas em um dos 

dias. Para os pais ausentes nesses momentos, eles ainda possuem a opção de 

conversar com a professora da criança no momento de entrada, onde os 

responsáveis têm acesso à sala de aula, sendo possível obter alguma informação ou 

marcar horário para conversa, enquanto que no momento de saída, o responsável 

espera no portão, por questão de organização da escola. 

Com isso, é possível observar que em pequenos momentos como o horário 

de entrada e saída da criança na instituição, torna uma ocasião favorável para uma 

aproximação entre as famílias e a escola. 

A diretora da escola D afirma que utiliza desses horários para se comunicar 

com os pais, seja perguntando sobre a criança, relatando um fato ocorrido, ou 

convidando para algum evento que será realizado, pois existem aqueles pais que 

não se envolvem com as atividades realizadas pelo filho: 

 

Em relação aos pais que não comparecem, a gente como escola 
pode chegar até um ponto. Aqui na escola, sou muito presente no 
portão. Tive alguns alunos que falaram que não iriam participar da 
festa junina, e eu fui conversar com os pais, falar para participarem, 
que seria uma confraternização, um momento agradável, e consegui 
convencer. Mas mesmo assim tem pai que não participa, por 
exemplo, no dia dos pais fizemos um passeio ciclístico com um 
grande número de pais que participaram, mas também que pais que 
não estiveram presente. E com isso nós também desanimados, por 
no dia seguinte, a mãe pedia para não comentar sobre o passeio 
ciclístico, não tocar no assunto, pois que estava presente adorou, 
contratamos palhaços e foi bem legal, e lógico que quem não 
compareceu ficou bem chateado. 
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Questionamos também aos profissionais, o que eles, representando suas 

instituições, esperam da participação da família e como deve se dar a relação entre 

a família e a escola, abordando o papel de cada um no desempenho do aluno, e 

destacamos que, independente da instituição de ensino, o profissional busca uma 

boa relação com a família, sabendo do auxilio que pode gerar quando os pais 

demonstram preocupação no desempenho escolar de seus filhos. 

A pedagoga da escola A declara que é necessário que haja uma parceria, 

pois a criança passa o período de quatro horas na escola, enquanto que nos outros 

momentos, teoricamente, está com algum familiar ou conhecido, e que se não existir 

essa parceria, o aprendizado fica prejudicado.  

 

O que a escola espera é a participação dos pais mesmo. Incentivo, 
motivação. A gente percebe muita diferença naquela família que 
motiva e incentiva o filho a aprender, dando todo aquele apoio em 
casa, na questão de tarefa. Mostra a importância de aprender a ler, 
do estudo, de conhecer a professora, de vir à escola não só quando 
é chamado, não só em reuniões, então é nesse sentido. 

  

Quando os pais demonstram interesse no desempenho escolar de seus filhos, 

eles incentivam os alunos mostrando a importância e o valor que dedicam à 

educação, fazendo com que o momento de estudo seja algo prazeroso. A criança se 

sente satisfeita ao ver o reconhecimento de seus responsáveis. Mas não existe 

escola ou família ideal. Alguns não possuem disponibilidade suficiente para fazer o 

acompanhamento do aluno. Os profissionais precisam trabalhar com os pais, pois a 

falta de tempo não é motivo para o abandono intelectual da criança. Observamos no 

depoimento da pedagoga da escola C que: 

 
Seria bom se os pais participassem mais. Há uma dificuldade em 
relação ao horário e disponibilidade, mas para reclamar, há tempo, 
não que os pais não tenham esse direito, mas deveria haver mais 
participação nas reuniões, para a tomada de decisões, como no caso 
da reunião que decidiu sobre o horário – quem estava na reunião 
concordou, e teve pai que discordou, mas na hora da reunião não 
estava presente. Eu gostaria que fosse maior a participação. 

 

 Em todas as escolas encontramos casos de pais ausentes com a justificativa 

de falta de tempo, o que diferencia é o trabalho realizado pela escola ao fazer com 

que os responsáveis estejam presentes também nas tomadas de decisões que 

interferem no cotidiano da criança. Na escola B, a pedagoga afirma que a escola 
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entrega aos pais, normalmente no início do ano letivo, uma mensagem referente à 

importância de estudar em um local arejado, silencioso, onde a criança possa se 

concentrar, pois alguns detalhes como estes podem fazer a diferença no momento 

do estudo. 

 

É importante destacar a parceria, quando os pais se interessam pela 
vida escolar do aluno, as coisas caminham muito bem, é fundamental 
a ajuda dos pais, o apoio. A escola está ali para orientar, mandamos 
texto sobre „como ajudar na tarefa‟, temos um blog na escola, onde 
são colocadas coisas importantes, vídeos importantes para os pais, 
„como educar os filhos hoje‟, e uma coisa que estamos percebendo é 
que tem pai que esta deixando a educação muito para a escola, eles 
jogam muito a responsabilidade da educação, então eles não dão 
limite para a criança, eu vejo uma leva de crianças que os pais 
superprotegem não dando limite, na hora que vamos chamar e falar 
com os pais, eles não aceitam, acham que estamos errados, 
exigindo muito. Esse tipo de criança fica imatura, ela não cresce, ela 
não tem autonomia de acordo com a idade dela, a criança é assim 
em casa e ao chegar à escola, o pai acredita que vai ser assim 
também. Uma criança que não amarra seu tênis, não leva sua bolsa, 
com sete anos. E assim fica difícil chegar a criança, porque o pai 
esta apoiando a atitude da criança, ela é superprotegida e, ao tentar 
dar limite para ela, você não consegue pois o pai é o primeiro a falar 
não, porque ele não deu limite. 

 

O relato desta profissional traz uma discussão um tanto polêmica relacionada 

aos papéis que realmente são realizados pela família e pela instituição escolar. 

Alguns profissionais afirmam que a escola está cada vez mais se ocupando do papel 

da transmissão de valores. Portanto, destacamos a importância de se discutir sobre 

o papel de cada um. A pedagoga da escola A afirma que: 

 

Dos pais é o papel dessa motivação, da criança se sentir motivada 
de saber que tem quem cuida e quem cobra. Que cobra um 
resultado, porque a criança fica aqui com a gente esse tempo e em 
casa os pais. Os pais vão orientar também como ele deve se 
comportar aqui. Que a escola está pegando muito essa função de 
dar regras, de ter que ensinar a educação, não apenas na questão 
da aprendizagem. A escola tem o papel fundamental de dar 
continuidade, é uma ilusão a gente pensar que a criança começa a 
aprender quando entra na escola, então a gente tem que respeitar a 
bagagem que o aluno traz da família, de casa, e de acordo com a 
proposta curricular de conteúdo, a gente vai dar o encaminhamento 
nessa parte pedagógica, da aprendizagem. 

 

É necessário identificar que a família assim como a escola atua no processo 

de formação da personalidade e socialização do indivíduo, pois aquela concepção 
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de que a escola serve apenas para cuidar das necessidades físicas da criança, 

apenas assistencialista, cedeu lugar à concepção de que a criança precisa se 

desenvolver integralmente também, e principalmente, dentro da escola, com um 

currículo que promova o desenvolvimento de suas habilidades, seja na área física, 

biológica, social ou cognitiva. Ainda se tratando destes papéis, a pedagoga da 

escola D alega que: 

 
O papel da escola é fundamental no desempenho escolar, tem que 
dar a base cultural, tanto de cultura como para a vida diária, 
tentamos buscar isso para passar para a criança, não só a questão 
cultural (português, matemática, história e geografia), mas práticas 
de vida diária, como deve se socializar, como deve se comportar, 
respeito, solidariedade, nas matérias do dia-a-dia. Os pais também 
são fundamentais, porém, não são todos que auxiliam. Muitos pais 
colocam a culpa na correria do dia-a-dia, mas não se pode levar por 
esse lado. É preciso dar atenção. Nós da escola, também temos 
esse papel de estar cobrando dos pais, da mesma maneira que os 
pais cobram da escola, temos que cobrar deles: tem que dar 
atenção, tem que ter esse tempo de qualidade, tem que ter um 
momento pro seu filho estudar, e isso é passado no manual de 
alunos, em reuniões, mas é lógico que não é cumprido do jeito que 
nós gostaríamos que fosse.  

 

Mas que, se tratando da participação, ou até do reconhecimento dos pais, a 

pedagoga afirma que nem sempre isso ocorre, alguns pais não percebem os 

objetivos das atividades realizadas com as crianças, no intuito do desenvolvimento 

de determinado conceito para a criança: 

 

Às vezes a gente chega até a desanimar um pouquinho, porque a 
família cobra bastante da escola, transfere muita coisa pra escola, e 
na hora que é para a escola cobrar da família, ela não recebe isso 
muito bem, porque nós pedagogos temos também a função de estar 
investigando se a criança tem alguma dificuldade, se a criança não 
está muito bem emocionalmente, mas nós não podemos 
diagnosticar, então temos que encaminhar, só que nem sempre isso 
é bem recebido pelas famílias. A escola é transmissão de cultura, 
agora é a família que tem esse papel de estar moldando a 
personalidade, o caráter da criança, mostrando para ela, é lógico que 
a escola vai dar esta continuidade, mas quem tem que ensinar é a 
família. O que a escola espera é que a família realmente desse valor 
em tudo que é feito aqui dentro da escola, porque tudo tem um 
objetivo. [...] Na festa junina, tivemos as mini empresas. As crianças 
do primeiro, segundo e terceiro ano confeccionaram produtos desde 
a matéria bruta, com o objetivo de mostrar à criança de onde vem o 
produto. Por exemplo, teve uma turma que fez uma empresa de 
cural, pesquisando sua origem, o milho, porque devemos cuidar das 
plantações, o que influencia, como o clima, depois chegando à 
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industria, onde eles fizeram o cural, quando custou, qual foi o lucro, 
trabalhando matemática, geografia. E tem pai que não deu valor. Os 
alunos iriam vender o produto na feira da escola, e o lucro que 
obtivessem seria da turma, portanto, quanto mais vendessem, mais 
eles lucrariam, com isso estávamos trabalhando o 
empreendedorismo. Houve casos em que o pai não queria que o filho 
vendesse, enquanto teve pai que incentivou, pois o dinheiro era todo 
para eles, e alguns pais pensaram que o dinheiro era para a escola. 
Ao final foi entregue um recado informando que o dinheiro era das 
crianças, qual foi o lucro, e como eles decidiram gastar, em um 
passeio. Fizemos isso com o objetivo de mostrar à criança que é 
difícil ganhar dinheiro, como é ser um empreendedor, o que se tem 
que fazer. Algo que ele vai levar para a vida. 

 

Os entrevistados apontaram para a diferença que há entre os alunos que 

possuem pais que participam ativamente dos trabalhos escolares para aqueles 

alunos que não possuem uma supervisão dos pais, uma diferença observada no 

comportamento da criança diante de um adulto, em sua organização, dedicação, 

motivação, e a profissional da escola A acentua que: 

 

Aquela criança que sabe que tem alguém, que existe alguém que 
cuida dela é uma criança mais responsável, então é uma criança que 
se você vai conversar com ela e fala que vamos falar com a família, 
com seus pais, a gente percebe a diferença daquela criança que 
sabe que o pai no outro dia vai estar na escola querendo 
informações sobre alguma coisa ocorrida, por exemplo, e a diferença 
daquela criança que já responde que podemos chamar, mas o pai 
não vem. Então é um caso que não tem essa parceria. São coisas 
isoladas, escola é uma coisa, família é outra, e no rendimento 
escolar isso faz diferença. 

 

Os resultados alcançados pelo aluno podem ser influenciados pela presença 

ou ausência dos pais, mas destacamos que este não é o único fator. Muitos outros 

fatores precisam ser levados em consideração, como trazem Varani e Silva ao 

afirmarem sobre o insucesso do aluno, quando chamam de alunos fracassados na 

escola:  

 

[...] reflexões acerca de algumas situações que podem favorecer a 
existência de alunos fracassados na escola. Essas situações estão 
relacionadas a: má aparelhagem da escola, métodos inadequados de 
ensino, má formação dos professores, elevado número de alunos por 
classe na escola pública brasileira, sobrecarga da escola em suas 
funções, construções escolares inacabadas e mal conservadas, 
equipamentos em precária condição de uso, baixos salários dos 
docentes, formação e atualização continuada inexistente ou 
inadequada, funcionamento escolar em regime de vários turnos, 
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pouco interesse governamental em promover parcerias com 
universidades públicas para respaldar o trabalho educativo dos 
docentes do ensino fundamental, negação da legitimidade de 
conhecimentos e formas de vida formulados à margem dos limites 
socialmente definidos como válidos e utilização de modelos 
inadequados, parciais e fragmentados de avaliação. (VARANI; 
SILVA, 2010, p. 518) 

 

Portanto, para analisar qual a dificuldade enfrentada pelo aluno, é necessário 

levar em consideração um grande número de influencias, desde a mais próxima do 

aluno como questões de concentração, condições do ambiente de estudo, 

freqüência, até as que vêm de mais distante, como as leis educacionais. Existem 

também as crianças com dificuldades de aprendizagem que possui uma causa 

biológica, como a dislexia, transtorno do déficit de atenção (TDA), transtorno do 

déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), que necessitam de um 

acompanhamento profissional, como fonoaudiólogo, psicopedagogo, entre outros. A 

pedagoga da escola D conclui que: 

 

Até certo ponto tem relação entre dificuldade de aprendizagem e pai 
participativo, pois existem as crianças que já vem com ou 
hiperatividade, ou déficit de atenção, e tem famílias que são bem 
presentes, que tentam estar ali, ajudando, conversa com a 
professora, leva ao neurologista, psicólogo, e cuida. Agora, também 
tenho aluno que não tem atenção dentro de cada, não tem horário 
para estudo e tem dificuldade na escola. A questão do interesse, 
motivação tem a ver com a família. Se a família já vem desde 
pequeno com aquela motivação, com aquele incentivo, compra livros 
de leitura, desenhos para pintar, tem aquele espaço para a criança 
estudar, promove aquele valor às coisas da escola, eu acho que a 
criança já cresce com outra visão. O pai que é mais presente, o filho 
é mais organizado, o filho tem um melhor desempenho na escola 
sim. 

 

Logo, não se pode generalizar ao falar do desempenho escolar do aluno, pois 

são muitos os fatores que podem influenciar. Ao se tratar de casos que precisam de 

um acompanhamento médico, a escola tem a função de identificar se a criança 

possui alguma dificuldade, mas para o diagnóstico, é preciso da avaliação de um 

especialista, por isso os professores e pedagogos comunicam aos pais que é 

necessário um encaminhamento. A pedagoga da escola B afirma que:  

 

Os pais interferem sim quando ajudam, apoiando, ao arrumar um 
local para a criança estudar, pois ao observar, o pai percebe se a 
criança esta com dificuldade e vem à escola conversar, e em 
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reuniões também. É nítida a diferença, às vezes a criança até tem 
dificuldade de aprendizagem, mas o pai está ali ajudando, dando 
apoio, então a criança se sente motivada e supera a dificuldade, 
porque ela se esforça, porque a criança faz para alguém, muitas 
vezes ela tem dificuldade, mas ela faz porque vê que a mãe esta 
junto, o pai, uma família que esta cobrando, levando a criança, 
buscando, atento aos problemas da criança. Então a gente percebe 
que esse tipo de criança supera a dificuldade porque ela tem esse 
apoio que ajuda muito. E tem casos em que, às vezes, o aluno não 
tem esse problema de aprendizagem, só que ele não é motivado, 
então por isso ele não tem vontade, não faz, ou faz de qualquer jeito, 
não tem o porquê fazer, por mais que a professora incentive, ele 
sente que não tem aquele apoio em casa, fazendo com que seu 
rendimento não seja o esperado, sendo que ele poderia render muito 
mais se ele tivesse uma família que apoiasse, seria um ótimo aluno. 

 

Nos estudos que Varani e Silva (2010, p. 519) realizaram, destacaram que 

nas comemorações realizadas nas escolas, os pais contribuem apenas 

financeiramente, presentes de forma passiva, onde “eles não são convidados a 

colaborar com a elaboração do evento, a dar sugestões, a participar e a se envolver 

com a escola”. Uma abertura para a participação ativa dos pais e da comunidade na 

escola pública são as instâncias colegiadas: 

 

Dos estudos realizados, constatou-se também que nas escolas a 
integração com os pais tem se estabelecido sobre diversas formas. 
Ela tem se dado pela ajuda pecuniária dos pais, contribuição 
financeira por meio da Associação de Pais e Mestres (APM), 
participação em eventos com fins lucrativos (festa junina, entre 
outros), ajuda com a tarefa de casa e também mediante prestação de 
serviço a escola. Freqüentemente, os pais têm estado presentes na 
instituição de ensino para realizar pequenos reparos, serviços de 
limpeza, preparação da merenda, organização ou cumprimento de 
tarefas ligadas a festas, excursões, entre outras. (PARO, 2007, 2008 
apud VARANI; SILVA, 2010, p.516) 

 

 Porém, a pedagoga da escola A realça que: 

 

Não é fácil compor uma diretoria não, porque as reuniões são 
sempre durante o horário de funcionamento, então a presidente da 
APM tem que ter tempo disponível, e hoje em dia isso é difícil, ela 
tem que se deslocar para o banco, buscar algum extrato, assinar 
alguma documentação na prefeitura, então esta ficando muito 
complicado pela questão de tempo, e aqui no nosso caso é a mãe de 
dois alunos, é eleita pela comunidade, em uma reunião própria para 
isso. 
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Com isso, entendemos que as instâncias colegiadas precisam ser entendidas 

como uma abertura para que os pais possam participar ativamente na tomada de 

decisões, para que possam buscar, juntos, melhores resultados no desempenho 

escolar dos alunos, pois: 

 

É contraproducente esperar de forma passiva somente da escola que 
a educação, como transmissão de conteúdos e formação humana, 
seja efetuada e tampouco culpabilizar a família pelos impasses na 
escolarização. (ROCHA; MAIA, 2005, p.3) 

 

Isso se deve ao fato de que a família, assim como a escola são os espaços 

onde a criança se socializa, cria relações com ouros indivíduos, adquire 

conhecimentos, aprende a lidar com regras e limites. Ambas instituições participam 

do crescimento e desenvolvimento do indivíduo. 

Mas enfatizamos que na Gestão democrática, não se trata da comunidade 

auxiliar no planejamento do professor. Cada um possui seu papel, e para o bom 

andamento, é importante que cada um se esforce em exercer sua função. Assim 

como,  

 

Não se trata de os pais prestarem uma ajuda unilateral à instituição 
de ensino nem de a escola repassar parte de seu trabalho aos pais; 
não basta permitir formalmente que as famílias participem da 
administração da escola [...]. (VARANI; SILVA, 2010, p. 516) 

  

Contudo, baseando nos estudo e entrevistas realizados, podemos afirmar que 

as escolas precisam proporcionar espaços onde os pais possam participar da 

tomada de decisões, assim, caso uma decisão não tenha sucesso, os pais possuem 

sua responsabilidade, e por meio da gestão democrática, em espaços como a 

APMF, o Conselho Escolar, os pais podem participar ativamente. Se tratando da 

capacitação dos professores, observamos também, pelo relato das pedagogas que 

não existe um trabalho com os educadores sobre como chamar os pais, ou como 

trabalhar com eles, depende da coordenação de chamar os responsáveis e orientar 

os professores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o estudo realizado neste trabalho, podemos considerar que existem 

escolas que buscam e incentivam a participação ativa dos pais, não apenas em 

comemorações, mas em reuniões, criando estratégias para chamar cada vez mais 

os responsáveis, pois com sua participação, a criança se sente estimulada, sabe 

que alguém vai cobrar resultados, e assim faz de tudo para obtê-los.  

Com a discussão que buscamos promover sobre as mudanças pelas quais a 

estrutura familiar passou, podemos dizer que o modelo familiar muito valorizado há 

alguns anos, é cada vez mais raro de se encontrar, com uma organização de pai, 

mãe e seus filhos. Para saber até que ponto esse estrutura interfere no 

desenvolvimento da criança, seria necessário realizar um estudo aproximado, 

buscando dados das estruturas familiares e do desenvolvimento do individuo. Como 

este não era o nosso foco de pesquisa, e devido o tempo disponível, buscamos 

então entender sobre a participação da família, independente de sua organização. 

Entendemos que existem aquelas famílias que participam, sejam elas 

formadas por pais e mães, pais solteiros, recasados, ou apenas avós, mas o que 

determina é a vontade e o interesse pelo desempenho escolar da criança, e que a 

conduta dos responsáveis influenciam no desenvolvimento, enquanto existem as 

famílias que, mesmo seguindo o modelo de família nuclear não auxiliam na 

educação escolar de seus filhos. A pesquisa que realizamos traz resultados muito 

preliminares diante da diversidade, pois, entrevistamos apenas as pedagogas em 

quatro instituições, e não se pode generalizar, pois a escola é feita das pessoas que 

a freqüentam, sofrendo influência de todos os lados. Sendo assim, mudando as 

pessoas, a região, a cultura, situação econômica, são inúmeras as diferenças de 

uma escola para a outra, o que justifica a necessidade de outros estudos futuros por 

parte de outros interessados no assunto. 

Portanto enfatizamos a importância de não se generalizar ao tratar da relação 

entre família e escola, e os resultados que obtivemos foi em relação às escolas nas 

quais conversamos com os profissionais que nestas atuam. Nestas instituições, 

encontramos casos em que a maioria das famílias participa, e as que não participam 

é devido a falta de disponibilidade de tempo. Porém não podemos culpar outras 

obrigações como o trabalho, e utilizar como justificativa para não acompanhar o 

desempenho escolar dos alunos. Faz-se necessário criar outros meios como entrar 
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em contato com a escola em horários alternativos, conversar com a professora em 

momentos como na entrada ou saída dos alunos, comunicar-se por telefone, 

endereço eletrônico, entre outros.  

Mas sabemos também existem casos em que a família não acompanha o 

desenvolvimento do aluno, por inúmeros motivos, seja por descaso, problemas na 

família, questões de saúde, drogas, emprego, ou a falta dele. O aluno é o maior 

prejudicado desta falta de acompanhamento, pois percebe que não há o 

reconhecimento de seu trabalho, o que o desestimula a procurar melhores 

resultados.  

A escola também é afetada pela participação ou não participação por parte 

dos pais na educação escolar dos alunos. Além do desempenho escolar dos alunos, 

os pais podem auxiliar, e muitas vezes, buscar junto com a escola melhorias na 

educação, participando também da tomada de decisão. Os pais convivem com as 

crianças há muito tempo, enquanto alguns professores conhecem seus alunos 

apenas por um ano, sendo assim, os pais poderiam defender algumas prioridades 

de seus filhos, mas estes, muitas vezes são se mostram interessados nesta tarefa, 

ou não possuem esta consciência. 

O projeto político-pedagógico e o regimento escolar trabalham baseando-se 

em uma gestão democrática, com a participação dos pais, além da motivação do 

aluno, por instâncias colegiadas como a APMF e o Conselho Escolar, mas muitos 

pais não participam, talvez por desconhecer seus direitos ou sua importância, talvez 

por ter no trabalho uma prioridade maior. 

Portanto, como vimos em uma das entrevistas, o pedagogo tem um limite no 

qual ele não pode ultrapassar, cabe aos responsáveis esta consciência de que sua 

participação é de fundamental importância. E os pedagogos precisam incentivar esta 

participação, criando nos responsáveis essa consciência, seja por meio de recados, 

convidando pessoalmente, preparando apresentações antes de reuniões, nas quais 

as próprias crianças cobram seus pais para que estejam presentes. 
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APÊNDICE A – Questionário para entrevista 

 

DADOS DA ESCOLA:  

Nome da instituição de ensino 

Número de alunos 

Faixa etária 

Qual o nível social e econômico das crianças atendidas pela escola 

DADOS DO ENTREVISTADO:  

Função 

Tempo de serviço na instituição 

 

QUESTÕES: 

 

1. Como deve se dar a relação entre escola e família? 

2. O que a escola espera da participação da família? Como deveria ser? 

3. Como a escola envolve/ ou quais ações a escola realiza envolvendo as 

famílias? 

4. Como a escola trabalha com as famílias que participam e as que não 

participam das ações propostas? 

5. Qual o papel da escola no desempenho escolar da criança? Qual o 

papel dos responsáveis? 

6. As crianças, filhos de famílias que participam efetivamente das ações 

da escola possuem melhor desempenho? 

7. Há diferenças no desempenho entre os alunos das famílias que 

participam e daqueles de famílias que não participam? Quais? 

8. A escola desenvolve algum trabalho/formação pedagógica com os 

professores visando melhorar o trabalho com as famílias? 

9. O projeto pedagógico da escola contempla algum objetivo de 

participação das famílias? 


