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RESUMO 
 
 

Esse trabalho de pesquisa, cujo objetivo é compreender como acontece a 
participação da família na escola e quais suas contribuições para o aprendizado de 
seus filhos. Portanto, foi necessário iniciar com abordagens teóricas para identificar 
as funções da família, da escola e qual o papel do pedagogo.  Para as reflexões 
pertinentes desses questionamentos, foi necessário fazer um levantamento teórico e 
uma pesquisa de campo com pedagoga, professores e os pais de alunos de 5ª a 8ª 
série. A pesquisa de campo foi realizada em um colégio estadual de Londrina. 
Através do levantamento teórico e os dados obtidos através da pesquisa, fazer uma 
análise para compreender a relação entre família, escola e pedagogo.  No primeiro 
capítulo o estudo permitiu analisar a família, como sendo uma das primeiras 
instituições educativas na vida da criança, procurei entender as mudanças ocorridas 
ao longo do século. No segundo capítulo o objetivo foi analisar e como escola 
desenvolve seu papel educativo. No último capítulo foi compreender qual o papel do 
pedagogo e qual sua importância como intermediadora na construção de um 
trabalho coletivo e democrático, e o que contribui para a participação ativa da família 
nas diversas instâncias escolares. A instituição escola e instituição familiar são as 
mais responsáveis pela educação do individuo, o caminhar juntas e a troca de 
experiências contribui no processo educacional. 

 

Palavras - Chave: Família. Escola. Participação. Pedagogo. Mediador 
 



 7 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................8 

CAPÍTULO 1 – FAMÍLIA...........................................................................................11 

1.1 ORIGEM DA FAMÍLIA ................................................................................................11 

1.2CONCEPÇÕES ATUAIS DE FAMÍLIA .............................................................................14 

CAPÍTULO II – ESCOLA...........................................................................................24 

2.1 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO ....................................................................................24 

2.2 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR ......................................................................25 

2.6 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA ....................................................................................28 

CAPÍTULO III ............................................................................................................36 

3 A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR E O PEDAGOGO 
COMO MEDIADOR DESTA RELAÇÃO ...................................................................36 

4 CONSIDERAÇÕES................................................................................................47 

REFERÊNCIAS.........................................................................................................51 

 

 



 8 

INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa surgiu da necessidade de conclusão de curso e 

também questionamentos de como acontece à participação da família na escola e 

qual o papel do pedagogo nesta relação. 

Alguns questionamentos necessitavam de respostas tanto para 

questões pessoais, quanto para contribuir na formação acadêmica. 

Como família a minha participação na escola não foi participativa, e 

com o desinteresse e abandono dos estudos pela minha filha, tais perguntas 

necessitam de respostas: minha ausência na escola da minha filha contribui para a 

desmotivação dos estudos e ao abandono escolar?  Será que isso acontece com 

outros pais? A falta da participação dos pais na vida escolar dos seus filhos pode 

causar problemas no ensino escolar como um todo? Esses questionamentos 

influenciaram para instigar as relações de parceria entre família e escola.  

Com esse trabalho pretendo compreender como acontece a relação 

de parceria entre família e escola e também qual o papel do pedagogo entre os 

envolvidos no contexto escolar, e quais as contribuições no processo de ensino e 

aprendizagem às crianças do ensino fundamental. E com a pesquisa realizada 

entender qual e a importância dessa parceria para o desenvolvimento intelectual, 

moral e na formação social do individuo.  

Esta relação é quase sempre conflitante, pois muitas vezes a família 

delega algumas obrigações da educação do filho à escola, eximindo-se do seu papel 

fundamental de parceira da instituição de ensino na educação da criança. Então o 

que podemos fazer para solucionarmos o problema?  

Com a reflexão sobre os papéis desenvolvidos tanto na instituição 

familiar, quanto na instituição escolar. Sendo a família e escola fundamentais para o 

desenvolvimento e aprendizagem humana, e com isso a necessidade de uma boa 

relação entre ambas, favorecendo tanto na educação escolar, quanto na educação 

dos filhos.  

Com isso o seguinte questionamento se faz necessário: a família 
encontra na escola espaço e receptividade para dialogar e compartilhar 
interesses dos seus filhos e qual o papel do pedagogo nessa relação?  

Esse trabalho justifica-se pela necessidade de responder como 

acontece a participação da família na escola e qual é a contribuição do pedagogo 
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nesta relação. Esta questão norteadora deste trabalho tem o objetivo de responder: 

Essa parceria interfere no processo ensino-aprendizagem, contribuindo na 

construção da identidade, autonomia e cidadania? Como isto acontece? 

Portanto, para alcançar os objetivos esperados, é necessário apartir 

de leituras de alguns autores responder os questionamentos levantados e analisar 

juntamente com a pesquisa de campo. 

Dividimos esse trabalho em capítulos. O primeiro tem como objetivo 

principal analisar a função da família e como desenvolve seu papel na educação dos 

seus filhos. No segundo capítulo, apresentar a função da escola na formação dos 

educandos. Por fim, no terceiro capítulo demonstrar qual o papel do pedagogo como 

mediador dessa relação.  

Para a escola, este estudo será importante, pois proporcionará 

reflexão de como acontece à participação da família e o que poderá ser mudado 

para buscar novos caminhos que incluam cada vez mais a família na escola. Para 

que a família tenha uma maior participação na escola, as portas da instituição 

precisam estar abertas, e, juntas possam planejar a fim de estabelecer 

compromissos de uma forma organizada e harmoniosa para que seus filhos/alunos 

tenham uma educação de qualidade, tanto na escola quanto em casa.  

O estreitamento de laços entre escola e comunidade gera benefícios 

aos moradores e à própria comunidade escolar, além de restabelecer a relação de 

respeito e confiança com a escola e promover sua valorização junto à sociedade.  

A proposta metodológica a ser utilizada é adequada neste trabalho e 

qualitativa por ser um método mais abrangente no assunto que abordarei, onde o 

tema relação família /escola envolve o contexto social, para investigar valores, 

crenças, hábitos, atitudes, representações, opiniões e processos particulares e 

específicos a indivíduos e grupos. A investigação com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, cujo objetivo principal é interpretar o fenômeno que é 

observado, compreendendo o seu significado. A observação qualitativa é 

fundamental na explicação do funcionamento das estruturas sociais, pois busca 

entender um fenômeno específico em profundidade. São métodos da pesquisa, 

descrições, comparações e interpretações. Desenvolverei um trabalho dedicado, 

onde a pesquisa qualitativa é participativa, utiliza-se de métodos estatísticos para 

classificar e organizar opiniões e informações, considerando a existência de uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.  
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Prioritariamente um instrumental estatístico como base no processo 

de análise de um problema. Não se deve basear em hipótese, mas sim em busca de 

resultados concretos, com a finalidade de informações com credibilidade.  

Pretendo trabalhar fazendo levantamentos bibliográficos 

relacionados ao tema em livros, revistas e documentos científicos atuais, com 

questionários, pois acredito que os dados enriquecem as informações obtidas. A 

pesquisa qualitativa permite verificar os resultados dos questionários e ampliar as 

relações descobertas.  

Através dos argumentos teóricos e os questionários realizados entre 

os pais, pedagoga, professores e alunos, foi possível compreender como acontece a 

participação dos pais no contexto escolar.  

 Foi possível perceber que a participação da família na escola é 

muito importante para o desenvolvimento intelectual.  É que juntos, escola e família, 

possam opinar, refletir e tomar as decisões referentes ao processo educacional, com 

isso colaborando no aprendizado do educando e melhores rendimentos escolares.   

Com base nos resultados, pretendo contribuir para uma reflexão de 

todos os envolvidos nesta relação família/escola, cujo processo ensino-

aprendizagem exige uma parceria para a construção de identidade e autonomia dos 

alunos.  
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CAPÍTULO 1 – FAMÍLIA 
  

1.1 ORIGEM DA FAMÍLIA 
 

Neste capítulo pretendemos apresentar as mudanças ocorridas ao 

longo da história dentro da instituição familiar, deixando de ser um modelo 

convencional, mas mesmo assim, continua sendo uma relação duradoura e afetiva. 

A família é a primeira instituição e também uma das mais 

importantes, onde se inicia o desenvolvimento educativo. É na família que a criança 

encontra as condições básicas para a sobrevivência. A família tem como papel 

principal a socialização, isto é a transmissão de valores, culturas e costumes.  

 Danda define a palavra família como:  

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

Qualquer pessoa pode ser considerada da família, mesmo não 

possuindo nenhuma ligação de parentesco, desde que seja aceita pelo grupo e more 

na mesma casa, qualquer pessoa que seja adotada e recebida dentro do meio 

familiar; e que divida os mesmos problemas e as mesmas alegrias, pode ser 

considerada da mesma família, mesmo não tendo o mesmo sangue.  

A mesma autora, também ressalta que: 
 

Paradoxalmente, todos sabem o que é uma família já que todos nós 
somos partes integrantes de alguma família. É uma entidade por 
assim dizer óbvia para todos. No entanto, para qualquer pessoa é 
difícil definir esta palavra e mais exatamente o conceito que a 
engloba que vai além das definições livrescas (1981, p. 8). 
 

O significado da palavra família pode ser difícil de entender, mas é 

importante o convívio familiar e também essencial o relacionamento harmonioso 

entre todos, pois é no meio familiar que o indivíduo adquire as condições básicas de 

sobrevivência. A família tem como papel principal a socialização, isto é, a 

transmissão de valores, culturas e costumes, sendo na instituição familiar o início do 

desenvolvimento educativo. 
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Engels (1884), até o início da década de 1870 diz que, não se pode 

falar de uma história da família, de modo que parecia a todos que não havia 

experimentado nenhuma evolução através da história.  

A que, “A natureza das relações dentro de uma família vai se 

modificando, através do tempo” (1981, p. 9). Na família, em todos os tempos 

acontecerem modificações significativas, isto devido a influencia da sociedade e da 

época em que se está inserida. 

Segundo Engels (1884), a família primitiva era organizada em 

grupos de interesses comuns, vivendo em propriedade comum, regidos por leis 

maternas ou do poder paterno, onde laços de parentesco eram vitais para a 

sobrevivência harmoniosa, sendo desnecessário o comércio e o acúmulo de 

riquezas. 

Ainda segundo o autor, com o declínio dessa estrutura familiar que a 

sociedade moderna foi se formando e com essa nova sociedade completamente 

diferente de suas origens, surge a divisão de partes iguais de território, dando 

origem a uma propriedade privada, com seus benefícios e males.  

O mesmo autor continua na sua análise dizendo que: 

 
A família é um princípio ativo. Nunca permanece estacionária, mas 
passa de uma forma inferior a uma forma superior, à medida que a 
sociedade evolui de uma condição inferior para outra superior. Os 
sistemas de parentesco, pelo contrário, são passivos só registrando, 
depois de longos intervalos, os progressos feitos pela família e só 
mudam radicalmente quando a família já se modificou radicalmente 
(1884, p. 41). 
 

A família consegue acompanhar na mesma proporção às mudanças 

ocorridas pela sociedade, se adaptando na medida em que for necessário, podemos 

dizer também que aos parentes tais mudanças só acontecem, quando na família já 

ocorreram. 

A família Consangüínea “É a primeira etapa da família”. Nela, os 

grupos conjugais se separam por gerações. Todos os avôs e avós, dentro dos 

limites da família, são, em seu conjunto, maridos e mulheres entre si (ENGELS, 

1884, p. 47).   
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Na família Monogâmica segundo Engels (1884), o homem tinha o 

poder absoluto sobre a família e seus filhos eram criados e educados para serem 

seus herdeiros. 
Baseia-se no domínio do homem com a finalidade expressa de 
procriar filhos cuja paternidade fosse indiscutível e essa paternidade 
é exigida porque os filhos deverão tomar posse dos bens paternos, 
na qualidade de herdeiros diretos. Agora, como regra só o homem 
pode rompê-los e repudiar sua mulher. Ao homem, igualmente, é 
concedido o direito á infidelidade conjugal... (ENGELS, 1884, p. 72).  

 
Corrêa (1982) relata que a família patriarcal é a mais representativa 

no Brasil, sendo assim um modelo constante em nossas gerações, o que muda são 

só os integrantes familiares. Para Sâmara (2002), a história Brasileira nos mostra 

que a família é a instituição que sempre foi vista como a responsável por impor 

normas e valores morais.  

No modelo de família patriarcal o chefe de família é o que tinha 

autoridade e responsabilidade nas relações familiares, portanto, assim aos outros 

participantes só restavam total submissão (SOUZA; BOTELHO, 2001).  

Com a industrialização, começaram ocorrer mudanças significativas 

na família patriarcal, este modelo de família seria substituída pela família conjugal 

moderna, típica do mundo moderno, onde se reduz ao casal com filhos (CORRÊA, 

1982).  

Prado destaca que: 
 

É freqüente termos melhores contatos com pessoas de fora do 
círculo familiar, pois as vemos diariamente, do que com os parentes, 
aos quais nos limitamos a telefonar ou a visitar de vez em quando, 
ou formalmente. A relação familiar se mantém, mas seu conteúdo 
afetivo se empobrece (1981, p. 13). 
 

Esse vínculo vai se perdendo com os parentes, porque as atividades 

cotidianas da família cada dia aumentam mais, sendo a falta de tempo e a distância, 

os fatores principais que prejudicam os contatos diários entre familiares.    

Para Mello (2000) “a família nuclear é vista pela mídia e pelas 

pessoas como modelo de família ideal”, sendo assim a figura do pai como chefe da 

família e a mãe como educadora dos filhos e responsável pela organização e todos 

os afazeres de serviços domésticos. 

Nogueira &Romanelli (2000) reflete que a afetividade dentro do seio 

familiar foi se modificando, pais e filhos eram influenciados pela autoridade parental; 
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com o surgimento dos novos modelos de família, ocorreram mudanças de relação de 

afetividade entre ambos. 

Ainda para o autor, com o novo modelo de família nuclear a ação 

socializadora do pai é diferenciada pela ação socializadora da mãe, sendo o pai 

mais focado nas ações e a mãe mais passiva, tendo a mãe à responsabilidade de 

preparar os filhos para a sociedade, ela usa a afetividade e autoridade como 

mediadora para tal tarefa. 

De acordo com Jose Filho (1998), apesar das mudanças que 

ocorreram na família brasileira é preciso considerar que a família possui um 

importante papel na socialização e afetividade do indivíduo. 

Neste sentido Prado nos aponta que: 
 

Uma família é não só um tecido fundamental de relações, mas 
também um conjunto de papéis socialmente definidos. 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 seus 
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 (1981, p. 23). 
 

Assim os papéis desenvolvidos no meio familiar, muitas vezes não 

dependem de desejar ou não, simplesmente a sociedade em que se está inserido 

determina como deve agir socialmente cada pessoa da família.    
 

1.2CONCEPÇÕES ATUAIS DE FAMÍLIA 
 

A família e a escola possuem deveres específicos nos processos 

educativos, com base nos direitos que as leis Brasileiras garantem às crianças, 

ambas precisam valorizar não somente a formação intelectual, mas também a 

formação ética e social.  

Como temos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 

nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, é dever da família e do estado, qualificar e 

preparar o individuo para ser livre consciente de seus direitos como cidadão, como 

temos: 
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Art.1º. 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. 

Art.2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, sem preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece em seu art. 

227, o direitos da criança e do adolescente com a criação do ECA. 

Art. 19.  Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada à convivência 

familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 

substâncias entorpecentes. 

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos 

na rede regular de ensino.  

A educação deve sempre se iniciar dentro do ambiente doméstico, 

independente das adversidades que ocorram como Gomide (2004, p. 9) afirma “a 

família ainda é o lugar privilegiado para a promoção da educação infantil”. Assim a 

família é a referência para o individuo, pois tem papel primordial para transmitir 

valores sociais e culturais de sua sociedade. 

Ainda Gomide (2004) “quando a família deixa de transmitir estes 

valores adequadamente, os demais veículos formativos ocupam seu papel”. Ou seja, 

os valores sociais que deixam de ser transmitidos pela família, podem ser 

transmitidos por pessoas ou outros veículos que não tem uma intenção educativa.  

Com as mudanças que ocorrem na sociedade, a família vai 

modificando seus papéis através do tempo. Isso ocorre porque o fator social domina 

o fator natural, fazendo a família se adequar às leis, obedecer a regras, mudando 

sempre que necessário à organização familiar. Prado nos diz “é através da família – 

menor célula organizada da sociedade – que o Estado pode exercer um controle 

sobre os indivíduos, impondo-lhes diferentes responsabilidades conforme cada 

momento histórico” (1981, p. 13). 

A autora continua a nos dizer que “A atuação do Estado se exerce 

também indiretamente, pois tem o controle de todos os mecanismos sociais 
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existentes” (1981, p. 23). A família precisa driblar muitas vezes esse controle do 

Estado, realizando com responsabilidade seus papéis, para que continue como 

instituição mais importante na educação dos filhos. 

Marx (1882) acrescenta: “O mesmo acontece, em geral, com os 

sistemas políticos, jurídicos e filosóficos.” Enquanto a família prossegue vivendo, o 

sistema de parentesco se fossiliza, enquanto esse continua subsistindo pela força do 

costume, a família o ultrapassa. (ENGELS, 1884, p. 41).  

Com toda essa mudança estrutural na família e a entrada da mulher 

no mercado de trabalho o homem começou a ajudar mais a mulher na educação e 

nos cuidados com os filhos. Isso beneficiou tanto para a mulher, quanto para os 

filhos, com o maior envolvimento do pai, contribui para um melhor desenvolvimento 

de seus filhos (CIA et al., 2006). 

 
Através dos séculos e dos milênios, a família foi mudando de feições 
, suas regras de constituição foram-se alterando, surgem novas 
modalidades de vida em sociedade que, acrescidas de uma série de 
outros fatores, desembocam na criação de outras necessidades para 
além do grupo familiar... (ENGELS 1884, p. 9). 
 

A Constituição Federal de 1988 representou uma mudança 

significativa no novo modelo de compreender uma constituição familiar, agora não 

necessariamente proveniente de um casamento formal, mas fruto de uma “união 

estável”, entre um homem e uma mulher, como entidade familiar protegida pelo 

Estado, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento (artigo 226, § 3º). 

A família está garantida pelo Estado, qualquer que seja a relação, 

não necessariamente formalizar essa união, o importante é a valorização do ser 

humano e a afetividade que unem a todos, e o patrimônio (bens materiais) deixa de 

ter um valor fundamental.   

O novo código civil 2002 na Lei 10.406 – art. 1567: “a direção da 

sociedade conjugal será exercida em colaboração, pelo marido e pela mulher, 

sempre no interesse do casal e dos filhos”. 

Também chamamos a família de célula mãe, é originário (vida) por 

ter um papel determinante no desenvolvimento afetivo responsável pelo 

desenvolvimento de valores.  

Em Bourdieu (1996) foram evidenciados estilos de vida designado 

“espírito de família”, onde são assegurados sentimentos e obrigações comuns entre 



 17 

os familiares. A mulher é um agente importante na edificação do lar, sempre 

procurando manter os relacionamentos familiares, não que a mulher seja o único 

agente que consolida a estrutura familiar, mas se reafirma de maneira duradoura.  

Toda e qualquer família exerce sempre inúmeras funções, sendo 

que para algumas recebem apoio e interferência de instituições sociais, enquanto 

outras assumem com exclusividade. Por exemplo: a socialização das crianças é 

dividida pela família e pelas instituições educacionais. A saúde dos membros da 

família é também hoje complementada pelas instituições de saúde pública (Prado, 

1981, p. 36). 

No aspecto das funções Prado (1981) reflete que as famílias 

assumem com exclusividade:  

Esta é a função primária da família, ou seja, sua razão de existir e de 

formar pares congênitos. Baseado no princípio bíblico de “crescei e multiplicai-vos”, 

essa função é considerada básica e de existência em si mesma. 

 

Identificação social – A importância em nossa cultura de 
estabelecer “quem é filho de quem” é subestimada ou ignorada 
pela maioria. No entanto, em todas as camadas da população, 
esse é um elemento essencial de nossa inserção social 
(PRADO, 1981, p. 39).   

 

Em nossa cultura, bem como em geral, há a necessidade de se 

conhecer a formação familiar do indivíduo, mesmo quando ela é ignorada está 

implícita na característica humana. Para o indivíduo ser aceito na sociedade deve ter 

uma identidade genealógica.   

 

Socialização – é através da própria família que a criança se 
integra no mundo adulto. É nesse meio que aprende a 
canalizar seus afetos, a avaliar e selecionar suas relações. Ora, 
toda família visa, primeiramente, reproduzir-se a si própria em 
todos os sentidos: seus hábitos, costumes e valores que 
transmitirão por sua vez às novas gerações. É na família ainda 
que a criança recebe orientação e estímulo para ocupar um 
determinado lugar na sociedade adulta, em função de seu 
sexo, sua raça, suas crenças religiosas, seu status econômico 
e social. (PRADO, 1981, p. 40).   
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A família é à base de tudo, o berço da educação, da criação e da 

formação do indivíduo. É na família que são impressos os costumes, a formação do 

caráter e muitas vezes o exemplo de vida, a bagagem hereditária. 

Econômica – O papel principal cabe em geral ao marido. Isso reflete tanto pelo 

tempo que dedica à tarefa como pela importância delas. Um papel complementar é 

exercido pela esposa, e secundariamente pelos filhos. (PRADO, 1981, p. 46).  

Para a autora o pai ainda é a cabeça da casa e o exemplo a ser 

seguido, funciona como a figura que supre economicamente a casa, a mulher é a 

auxiliadora, muito embora em nossos dias este papel esteja um tanto quanto 

invertido, mas a função econômica primária deve ser exercida por aquele que detem 

a autoridade, no caso, o pai. 

Dentro da família como diz Prado (1981), é preciso pensar na 

continuidade dos seus membros, garantindo as futuras gerações, a palavra “filiação” 

garante perante as leis mediante documentos os deveres e privilégios de cada um.  

A instituição familiar tem um papel importante, e nela que o individuo 

inicia o conceito de valores, normas. E também encontra proteção e condições de 

viver e adaptar-se a vida social, imitando seus pais. 

Historicamente era o homem quem sustentava a casa 

economicamente, a esposa educava os filhos e cuidava dos afazeres domésticos. 

Mas hoje em dia a mulher está cada vez mais sendo inserida no mundo do trabalho 

para ajudar nas despesas, com isso aumentou mais uma função para a mulher, que 

não deixou de fazer suas atividades dentro do lar. 

Da Matta (1987) reflete que a lógica das estratégias familiares é 

concretizada pela genealogia, por elos jurídicos e parentela, quando dizemos 

“família”, a palavra vêm carregada de valores e que pode nortear representações 

como: ”essa comida é familiar” “aquela moça é de família”; ”família importante e 

boa”; ”família de comerciantes”; "ter um ”nome de família” , Quando dizemos” 

família” o que passa é um conceito de bom, de positivo e que inspira confiança. 

Ainda para Da Matta (1987) , quando dizemos “família”, estamos 

dizendo algo confiável, mesmo as famílias sendo diferentes, com culturas diversas, 

suas estruturas variam de acordo com época e sua condição social, em toda história 

a família acolhe seus filhos, contribuindo no seu desenvolvimento e fornecendo 

condições para serem inseridos na sociedade.  
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Ainda de acordo com o autor, as famílias de hoje demarcam estilos 

distintos de convivência, podendo sustentar os mais diversos estilos de vida. Na 

organização familiar são estabelecidas relações sociais complexas e que unidos 

compartilham e resolvem os problemas, solucionando da melhor maneira possível 

em beneficio de todos os integrantes familiares, misturando consangüinidade e 

afinidade, mediando hierarquicamente os membros da família de acordo com a 

importância, junto ao grupo central e dominante da casa (DA MATTA, 1987).  

A família é organizada segundo leis, normas e costumes, com o 

objetivo de reprodução e proteção. As vivências são compartilhadas por todos da 

família, que muitas vezes sofre interferências da sociedade, onde políticas públicas 

precisam ser mais efetivas e comprometidas para desigualdade social.  

Todos têm um conceito de família, com culturas diferentes, modelos 

diferentes, ela transita facilmente por todas as áreas, é um objeto de estudo do 

conhecimento, fala com todas as ciências diferentes e retrata a realidade do ser 

humano. Segundo Bassedas (1999, p. 285) “o contato entre família e o educador é 

uma questão primordial, que convém cuidar e fazer funcionar”, Para que essa 

parceria se fortaleça dia a dia e se torne uma ação diária e constante.   

A necessidade de se construir uma relação entre escola e família, 

deve ser para planejar, estabelecer compromissos e acordos mínimos para a 

educação das crianças, cuja escola e família têm um único objetivo que é formar a 

criança em um individuo social, capaz de criar sua própria identidade e ser 

responsável por novas gerações.  

 “A criança aprende sobre o mundo pelos olhos dos pais, de suas 

reações, de suas experiências. São os pais que ensinam as crianças a serem 

seguras, a terem auto-estima, a resolverem problemas” (GOMIDE, 2004, p. 52). 

Ou seja, os pais são exemplos para seus filhos, por isso existe a 

importância de se colocar em prática conceitos de negociação, tolerância, carinho, 

respeito, amor, valor moral entre tantos outros que necessitam deixar para os filhos. 

“É na interação familiar que se configuram os traços da 

personalidade. No lar, os mais velhos, os mais amadurecidos, são os modelos que 

os mais novos seguirão” (KNOBEL, 1992, p. 33). Assim, se percebe que é na família 

que se registram os mais marcantes traços da personalidade humana. 

“Demonstrar o interesse significa acompanhar a criança ou 

adolescente em atividades significativas para eles” (GOMIDE, 2004, p. 62). A família 
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e a escola devem estar aliadas na cooperação dos trabalhos pedagógicos e sociais 

dos alunos, mostrando interesse por todo processo pedagógico e juntas terão a 

responsabilidade no desenvolvimento no seu processo de ensino e aprendizado.  

É papel da família, utilizar de todos os artifícios para que seu filho 

entenda o seu valor como ser humano, do potencial de sua capacidade e sua 

importância que é essencial para os outros membros da família, como Gomide 

(2004) acrescenta “O importante e demonstrar para seu filho que ele é importante, 

amado e capaz”.  

Certa feita perguntou a várias crianças sua definição de amor e uma 

delas respondeu “amor é quando estamos apresentando um recital de piano e 

olhamos na platéia e nosso pai está sorrindo; só ele está sorrindo” (GOMIDE, 2004, 

p.70). Ou seja, a criança necessita se sentir protegida, amada e respeitada pela 

família em todas as suas particularidades, incluindo os processos educativos.  

Ainda a autora “os pais são os principais mediadores entre a criança 

e o mundo”. Para isso é necessário que a escola promova projetos de 

conscientização junto às famílias de seus alunos salientando a importância do dever 

de cada um na educação, proteção e desenvolvimento adequado da criança. 

Gomide (2004) acrescenta também “O modelo representado pelos 

pais, geralmente, é um bom incentivo para as crianças”.  Ou seja, os pais são 

importantes para seus filhos, quando colocam em prática conceitos de negociação, 

tolerância, carinho, respeito, amor, valor moral entre tantos outros que poderão ser 

absorvidos e adquiridos pelos filhos. A família é a instituição mais privilegiada da 

educação, pois é no meio natural que o homem nasce e existe e onde desperta 

como pessoa.  

“Muitas famílias não se sentem em condições de impor limites aos 

filhos, ou por não saberem muito bem como fazê-lo, ou por não querer repetir a 

educação repressora que tiveram”. ’’ (FELIPE, 2004, p. 119). É fundamental que 

haja respeito mútuo entre todos, para isso a escola e família precisam ter uma 

parceria e juntas discutirem quais limites impor para as crianças, para a família e 

para a escola. 

 
Tendo em vista o respeito e a valorização da família -e somente a 
partir do respeito e da valorização da escola pela família- poderemos 
desempenhar a difícil tarefa de tomar decisões sobre a educação das 
crianças (BASSEDAS, 1999, p. 287). 
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As relações em forma de parceria entre família e escola só tem a 

contribuir para o desenvolvimento do aluno. É fundamental que os pais possam 

expressar suas opiniões, sugestões e possam revelar seus desejos e aspirações.   

A necessidade de escola estar em perfeita sintonia com a família. A 
escola é uma instituição que completa a família e juntas tornam-se 
lugares agradáveis para a convivência de nossos filhos e alunos. A 
escola não deveria viver sem a família e nem a família viver sem a 
escola (SILVA, 2009, p. 1). 
 

A escola e a família precisam entender que trabalhando juntas em 

parceria, havendo respeito mútuo entre ambas as partes, em um ambiente de 

colaboração e participação, com democracia, com oportunidades de diálogos, os 

alunos compreenderão melhor como são importantes e que serão os responsáveis 

pelo seu futuro e influenciaram indiretamente no futuro de outras pessoas também. 

Também é necessário que tanto a escola como a família entendam quais são seus 

deveres na educação dos alunos/filhos. Que a família realize deveres de família e 

escola realize deveres de escola, e todos se sintam responsáveis pelo aprendizado 

do aluno, onde fracasso e sucesso estão em jogo.  

Apesar das transformações porque passam as famílias, elas 
continuam sendo as chaves para o desenvolvimento do ser humano 
e fonte primordial para a construção da identidade pessoal e social 
(ANGOTTI, 2009, p. 141). 
 

Ou seja, ao longo da história Brasileira a família veio passando por 

transformações importantes que se relacionam diretamente com o contexto sócio-

econômico-político dos pais. A família é à base de toda a sociedade, ainda neste 

mesmo sentido, vemos que a família possui um papel de decisão na educação 

formal e mesmo na informal de seus filhos. Pois é dentro da convivência da família 

que se absorve a ética, a humanidade, os valores culturais e a solidariedade.  

A família ao cumprir seu papel de mediadores entre a criança e a 
sociedade, é o primeiro espaço da aprendizagem infantil no que se 
referem os hábitos, costumes, valores, papéis sociais, atitudes e 
linguagem, além de desenvolver na criança, através da interação, ás 
bases da subjetividade, personalidade e identidade (ANGOTTI, 2006, 
p.145). 

 

A família é o primeiro ponto de referência para início da caminhada 

de seus filhos, mas devemos levar em consideração também que muitas vezes a 

família não exerce o seu papel de educar seus filhos e o transfere para a escola 
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devido a várias adversidades que ocorrem, devido ao contexto em que ele está 

inserido em família, onde muitas dessas famílias estão a mercê da sociedade, vivem 

desestimuladas, desempregadas e ameaçadas por situações de extrema pobreza. 

Precisa então que ocorra neste sentido a situação inversa, que a 

escola vá buscar esta parceria, pensando na construção da criança, pois tanto a 

escola como a família possui objetivos comuns, que é a formação dos alunos/filhos.  

A escola e a família são consideradas sistemas educativos, formal e 

informal, elas dividem juntas a tarefa de educar e socializar crianças e adolescentes. 

Talvez por compartilhar tarefas educativas juntas, surgem confusões quanto à 

delimitação de papéis e funções educativas entre ambas. 

No Brasil a relação família e escola foram muito influenciadas pelo 

movimento higienista ocorrido nos anos cinqüenta (OLIVEIRA, 2002). Este 

movimento caracterizou-se pela maciça orientação de normas de saúde, 

alimentação, educação e cuidados básicos para a criação de crianças e 

adolescentes, esta orientação era feita por médicos às famílias, vista as epidemias 

ligadas a doenças decorrentes de maus hábitos de higiene.  

Mesmo essas ações sendo preventivas, tais ações parecem ter 

modificado intensamente a relação da família com outros sistemas educativos 

(Carvalho, 2004; Oliveira, 2002; Viana, 2005), em virtude desse movimento as 

famílias parecem ter sido invadidas e desponderadas de sua função educativa, já 

que desqualificaram seus conhecimentos e práticas educativas. 

Essas idéias parece perpetuaram-se e também colaborar para o 

atual afastamento entre família-escola. Polônia e Dessen (2005) em seus estudos, 

apontam pais em relação à escola e professores em relação à família como sendo 

grandes dificultadores dessa aproximação na contemporaneidade.  

Ainda para Polônia e Dessen (2005), educadores acreditam que os 

pais de nível sócio-econômico menos favorecidos, têm pouco a contribuir, pois são 

negligentes e pouco participativos e não estão preocupados com seus filhos, e os 

diretores e educadores percebem que os pais têm pouco a contribuir no currículo 

escolar, restringindo sua participação apenas em reuniões para entrega de notas e 

boletins.  

Acredita-se que a partir da identificação desses elementos 

dificultadores e potenciais dessa interação, possam-se aumentar o potencial 
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educativo de ambos na promoção de uma educação mais consciente entre os 

valores da escola, da família e da comunidade (sociedade).   

Dentre o que foi estudado, alguns pontos podem ser importantes 

para promover a relação família-escola, aumentando o potencial educativo de ambas 

(Diltrano & Silveirstein, 2006; Johnsons, Pugach & Hawkin, 2004; Silveira, 2007). 

Acredita-se que é importante pensar em transformações em relação 

à valorização dos saberes da família e da escola, para assim construir espaços de 

interlocução e cooperação entre ambas, é necessário que haja discussões acerca 

dos papéis educativos e expectativas mútuas.  

É necessário que o professor conheça a realidade da família de suas 

crianças; equilibrar e valorizar a importância e o impacto dos pais e professores na 

educação das crianças e adolescentes; buscar novas formas de comunicação entre 

família e escola; valorização de experiências da família na escola e sala de aula; 

acompanhamento dos pais nas tarefas escolares dos seus filhos; incluir os pais em 

atividades escolares e pedagógicas. Dessa forma acredita que muitas discussões 

surgirão e assim a possibilidade de problematização, reconstruindo a relação entre 

os sistemas de educação. Sabe-se que não será uma tarefa fácil, mas a partir dessa 

muitas outras serão facilitadas.  
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CAPÍTULO II – ESCOLA 
 

 

Neste segundo capítulo abordaremos concepção de educação, 

concepção de educação escolar, escola democrática e atual função social da escola.    

Para Veiga (1995) “a escola é o lugar de concepção, realização e 

avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho 

pedagógico com base em seus alunos”. Então nesse espaço, todo o processo está 

centrado no bem estar do aluno e seu desenvolvimento educativo.  

 

2.1 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO  
 

Porto define: 

A educação é um processo social que enquadra numa 
concepção particular do mundo, a qual, por sua vez, determina 
os fins a serem atingido pelo ato educativo e estes fins refletem 
o espírito da época e as idéias coletivas dominantes; daí ser 
possível repetir dom Durkheim que não é possível uma 
educação ideal, perfeita, homogênea e adequada a todos os 
homens em todos os tempos, porque esta só pode ser definida 
tendo em vista uma situação concreta de uma sociedade 
historicamente determinada (1987, p. 36). 
 
 

Para o autor ainda, (1987) “a educação é um processo anterior e 

muito mais amplo do que aquele desenvolvido pela escola” é através do processo 

educacional que se dá em todas as instâncias sociais que são transmitidas de 

maneira sistemática ou difusa de geração para geração as crenças, idéias, e 

valores. 

 

É pela educação que são transmitidos as normas e modelos sociais 

de comportamento que deverão ser seguidos por uma sociedade, Porto (1987) “a 

educação é parte da própria experiência humana”. 

 

Porto define educação: 

Parte do pressuposto de que a educação é parte da própria 
experiência humana, daí a valorização da auto-educação, do 
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ensino centrado no interesse do aluno ou do grupo, 
desenvolvido a partir da necessidade de adaptá-lo ao meio e 
de desenvolver as relações interpessoais (1987 p.40-41). 
 

 

Paro (1987), “uma mesma sociedade a educação, além de não ser 

possível apresentar-se de maneira ideal, universal, processa-se diferentemente 

sobre a criança, de acordo com o meio social de que esta provém e dos modelos de 

comportamento que cada grupo desenvolve”, quer dizer que a educação é diferente, 

porque sofre influencia do meio e do contexto histórico em que o sujeito está inserido 

no mundo.  

Libâneo diz que: 

 
Na atualidade, as pessoas aprendem na fábrica, na televisão, na rua, 
nos centros de informação, nos vídeos e no computador, e, cada vez 
mais, ampliam-se os espaços de aprendizagem. A instituição escolar, 
portanto, já não é considerado o único meio mais eficiente e ágil de 
socialização dos conhecimentos técnico-científicos e de 
desenvolvimento de habilidades cognitivas e de competências 
sociais requeridas para a vida prática (2007, p.152). 

 

Para o autor ainda “não significa seu fim como instituição social 

educativa [...] indica, antes, o início de um processo de reestruturação dos sistemas 

educativos e da instituição tal como a conhecemos”. A educação escolar apenas 

necessita de mudanças e articulações entre as outras modalidades de ensino, para 

que unidas formem um cidadão preparado e qualificado para viver com qualidade de 

vida no mundo atual.   

 

2.2 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR 
 

Porto (1987) “a escola moderna, como instituição encarregada de 

desenvolver os meios necessários para atingir os fins educativos propostos pela 

sociedade”, é através da escola que o individuo adquire as condições necessárias 

para compreender o mundo e utilizar de todo o conhecimento adquirido para lutar 

por seus direitos.   
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Historicamente a escola surgiu como instituição formal de educação 

no início da idade moderna (Áries 1981; Silveira, 2003). A tarefa da educação antes 

era de responsabilidade das famílias, isso mudou com a entrada da mulher no 

mercado de trabalho.  

Gonh (2006, p. 29) esclarece: 

 

Na educação formal, entre outros objetivos destacam-se os 
objetivos ao ensino e aprendizagem de conteúdos 
sistematizados, normatizados por leis, dentre os quais se 
destacam o de formar o indivíduo como cidadão ativo, 
desenvolver habilidades e competências várias, desenvolver a 
criatividade, percepção, matricidade, etc. 
 

Com a modernidade houve valorização da escola formal, dando ao 

saber um lugar de excelência, que tem por objetivo essencial a qualidade do ensino 

e aprendizagem.  
 

A escola liberal tem como principio o liberalismo, ou seja, a liberdade 

para que todos os indivíduos possam desenvolver seus direitos civis como 

atividades intelectuais, religiosas, políticas, econômicas etc., e que cada pessoa 

possa desenvolver suas aptidões e talentos ao máximo, tendo a democracia como a 

forma de governo mais adequada para uma participação coletiva. 

Porto (1987), completa dizendo que esse modelo de educação se 

preocupa primeiramente com o desenvolvimento cultural do indivíduo, a formação 

profissional é secundária, pois há a crença de que a colocação do individuo no 

mercado de trabalho depende de seu desempenho na escola, e por isso deve-se por 

sua capacidade ou esforço, e todo seu mérito está no seu desempenho, e que a 

educação não vai eliminar as diferenças entre o indivíduo, mas vai possibilitar 

igualdade se todos forem dotados e motivados. 

Portando a escola liberal desperta nos educandos a ideologia do 

mérito, da competência e do progresso, ou mais ainda, a competição para o 

individualismo, sendo apropriada para a implantação e expansão do capitalismo e da 

dominação burguesa. Nesse modelo de educação o significado político de educação 

é mascarado, numa sociedade onde o importante é a divisão social do trabalho e 

pela luta de classes, como Porto (1987) deixou claro. 



 27 

Também o lado humanístico é deixado de lado, a escola prepara o 

individuo para o mercado de trabalho, sem propiciar condições e possibilidades de 

mudanças por igualdade.  

 

A escola atual para Porto (1987, p. 37): 

 

A escola atual tem-se organizado de acordo com uma 
pedagogia comprometida com a doutrina liberal que se 
desenvolveu a partir do século XVIII, principalmente em 
decorrência da ascensão da burguesia na Europa e da 
necessidade de destruir a velha ordem estamental do 
feudalismo, substituindo-a por outra que permitisse a livre 
concorrência econômica e a competição política. 
 

     

A escola ideal é aquela que promove o saber sistemático, com ação 

educativa intencional, proporcionar condições para a aprendizagem significativa, 

atualizada e eficaz, fornecendo condições para a produção de novos conhecimentos 

e tem por objetivo propostas pedagógicas voltadas para a realidade dos alunos, para 

que esses alunos tenham condições de entender e como fazer para transformar 

essa realidade, isto é a valorização da pessoa humana em todas as suas 

dimensões, cultural, moral, afetiva, suas individualidades e autonomia e colaborar 

para o desenvolvimento de cada sempre respeitando a sua história, potencialidades 

e limites.  

Gohn (2006, p. 30). 

 

Na educação formal espera-se, sobretudo que haja uma 
aprendizagem efetiva (que, infelizmente nem sempre ocorre), 
além da certificação e titulação que capacitam os indivíduos a 
seguir para graus mais avançados. 
 

A escola muitas vezes não consegue atingir seu objetivo de 

transmitir os conhecimentos necessários para o individuo, muitas vezes mesmo com 

os certificados o aprendizado não ocorreu como deveria, mesmo que apropriação e 

construção do conhecimento é direito social garantido. 

Porto (1987, p.44): 

A escola não pode organizar-se tendo em vista um aluno 
abstrato, indiferenciado, mas deve levar em consideração as 
desigualdades existentes entre as crianças, resultado de suas 
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condições concretas de vida, as quais vão determinar suas 
aspirações, interesses, talentos, etc. 
 

O autor quer dizer que para que ocorra ao aprendizado, o individuo 

deve partir da sua realidade, podendo estabelecer uma reflexão crítica sobre suas 

condições de vida, e assim interferir e modificá-la, capazes de lutar por qualquer 

forma de opressão, isso é possível com a aprendizagem adquirida. 

De acordo com Veiga (1995, p. 26). 
 

Para realizar um ensino de qualidade e cumprir suas finalidades, as 
escolas têm que romper com a atual forma de organização 
burocrática que regula o trabalho pedagógico – pela conformidade às 
regras fixadas, pela obediência a leis e diretrizes emanadas do poder 
central e pela decisão conseqüente controle hierárquico que enfatiza 
três aspectos inter-relacionados: o tempo, a ordem e a disciplina.  

 

As ações devem ser repensadas e analisadas, de forma a melhorar 

todo o trabalho pedagógico, com mudanças quando for necessário. 

 

2.6 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

 A principal função social da escola: formar cidadãos críticos e 

reflexivos, garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores 

necessários para assim compreender a atuar no mundo em que vivem, capazes de 

terem uma vida social, digna e responsável, ressignificando os conteúdos 

adquiridos, transformando e aplicando, nos diferentes contextos sociais e humanos, 

buscando alternativas de superação da realidade.  

A escola não tem apenas o compromisso social do saber 

sistematizado, deve capacitar o individuo de acordo com sua necessidade individual 

e social para que esse adquira a cidadania por direito. 

Porto (1987, p.38). 
 

A escola assumiu, pois a função de equalizadora de oportunidades, 
daí as palavras de ordem: a educação é um direito de todos e um 
dever do estado, porque somente este poderia garantir que tal direito 
realmente fosse exercido, e o estabelecimento, a partir do começo do 
século passado, na Europa, dos sistemas nacionais de educação, 
garantindo a abertura das possibilidades de educar-se a todos 
indiscriminadamente e assegurando que a educação não fosse 
monopolizada por grupos ou interesses particulares. 
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Desta forma a escola que antes era comprometida somente com os 

que tinham poder, agora com o estado garantido esses direitos passou a atender as 

classes menos favorecida que reconhece na educação escolar a grande 

oportunidade de ascensão social e econômica. 

Libâneo (2004) “as escolas são, portanto, organizações, e nela 

sobressai a interação entre as pessoas, para a promoção da formação humana”, 

portanto é com a educação que o homem adquire os instrumentos necessários para 

ter uma vida digna, igualitária e democrática.  

Ainda o autor: 
A educação escolar tem a tarefa de promover a apropriação de 
saberes, procedimentos, atitudes e valores por parte dos alunos, pela 
ação mediadora dos professores e pela organização e gestão da 
escolar. A principal função social e pedagógica da escola é a de 
assegurar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, 
operativas, sociais e morais pelo seu empenho na dinamização do 
currículo, no desenvolvimento dos processos do pensar, na formação 
da cidadania participativa e na formação ética (2004, p.137). 
 

Com isso a escola em parceria com a família se completa, ambas 

auxiliando no que for necessário para promover a expectativa do processo 

educacional, fornecendo condições para os alunos se adequarem para viver em 

sociedade, relacionando - se com os outros, trocando experiências e aperfeiçoando 

seus valores sistemáticos, valores morais, valores institucionais e culturais a partir 

de suas mediações com o mundo, tornando-se um ser histórico e social. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), artigos 2º 

esclarece que:  

- A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Sendo que no processo educativo devem ser respeitadas as 

individualidades, o respeito à autonomia e do desenvolvimento de cada individuo, 

assim a educação democrática deve estar pautada na realidade histórica, 

respeitando as potencialidades e limites dos educandos.    

A educação se inicia dentro do contexto familiar se completa na 

escola. Embora se fale que a família tem um papel importante na formação de seus 
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membros, não podemos esquecer que muitas vezes a prática pedagógica realizada 

pela escola, acaba afastando os pais de participarem da vida educacional de seus 

filhos, sendo que muitas vezes a família não é convidada a participar das decisões 

tomadas nas instâncias escolares como: Conselho Escolar; Associação de Pais 

Mestres e Funcionários (APMF); Conselho de Classe, o Grêmio Estudantil e o 

Projeto Político Pedagógico (PPP), sendo que são de direito da família participar 

democraticamente.  

Libâneo (2004) nos diz: “Conselho escolar tem atribuições consultivas 

deliberativas e fiscais, em questões definidas na legislação estadual ou municipal e no 

Regimento Escolar. Essas questões, geralmente, envolvem aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros. Sua composição tem certa proporcionalidade de participação 

dos docentes, dos especialistas em educação, dos funcionários, dos pais e alunos”.  

Este conselho atua de forma coadjuvante e participativa na 

educação, visando à orientação em relação aos assuntos considerados “legais” que 

envolvem a disciplina escolar. Cada escola tem a autonomia para escolher as regras 

de eleições para escolherem seus representantes. Cabe a estes representantes do 

conselho escolar, zelar pela manutenção da escola e garantir uma gestão 

administrativa democrática e que ainda de define e fiscaliza os recursos financeiros 

e também a atividade de discutir o projeto pedagógico com a direção e os 

professores. 

Ainda pra o autor APMF “reúne os pais de alunos, o pessoal docente 

e técnico administrativo e alunos maiores de 18 anos e costuma funcionar mediante 

uma diretoria executiva e de um conselho deliberativo” é uma associação que 

colabora nos assuntos de interesse acadêmico e disciplinar, com participação ativa 

das diversas categorias, discutem as ações sobre o acompanhamento aos 

educandos, aprimoramento do ensino e a integração com a família, escola e 

comunidade.  

 É responsável por enviar sugestões pedagógicas para serem 

analisadas pelo conselho escolar. Atende aos educandos, professores, funcionários, 

dando condições necessárias para a eficiência escolar, visando à realidade dos 

envolvidos nesse processo educacional. Também representa a comunidade escolar 

nos seus interesses, contribuindo para a qualidade do ensino gratuito e universal. 

Esse conselho administra os recursos próprios e os repassados, registrados em ata. 
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Colabora com a manutenção da instituição e procura conscientizar a comunidade da 

importância dessa ação.  

Conselho de Classe “é um órgão de natureza deliberativa quanto à 

avaliação escolar dos alunos, decidindo sobre ações preventivas e corretivas em 

relação ao rendimento dos alunos, ao comportamento discente, às promoções e a 

reprovações e a outras medidas concernentes à melhoria da qualidade da oferta dos 

serviços educacionais e ao melhor desempenho escolar dos alunos” (LIBÂNEO, 

2004).  

Libâneo (2004) nos esclarece “este conselho é realizado na escola, 

onde em reunião, supervisores, orientadores, professores e alunos discutem os 

desempenhos e avaliações do aprendizado, atua de forma a orientar quanto à 

avaliação acadêmica do aluno, suas notas, comportamento e atuação dentro da 

escola”, além de discutir sobre será aprovado ou não, o objetivo é buscar a 

reformulação das práticas escolares, como respostas positivas para eliminar as 

causas das dificuldades dos educandos e também da própria instituição, envolvendo 

professores e a organização escolar como um todo. Esse ato de reflexão necessita 

estar nas reuniões desse conselho a partir das discussões coletivas.  

Ainda o autor Grêmio Estudantil “é uma entidade representativa dos 

alunos criada pela Lei Federal n. 7.398/85, que lhes confere autonomia para se 

organizarem em torno de seus interesses, com finalidades educacionais, culturais, 

cívicas e sociais “é formado por alunos de atividades culturais e esportivas, e nas 

organizações de reivindicações que não estão no currículo escolar, como compra de 

livras para a biblioteca, transporte gratuito para os estudantes e muitas outras 

coisas”. Os assuntos são de forma educacional e cultural, é um órgão reconhecido 

que apoiará a direção escolar. As atividades do grêmio serão supervisionadas por 

um conselheiro escolhido pelo diretor e alunos, que deverá informar à direção sobre 

as atividades. 

 

 Projeto Político Pedagógico: é o documento que detalha objetivos, diretrizes e 
ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a 
síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e 
expectativas da comunidade escolar. De certo modo, o PPP é tanto a 
expressão da cultura (cultura organizacional) como sua recriação e expressa 
a cultura da escola porque ele está assentado nas crenças, valores, 
significados, modos de pensar e agir das pessoas que o elaboram (LIBÂNEO, 
2004). 
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Funciona como um planejamento elaborado e organizado de acordo 

com as diretrizes do estabelecimento acadêmico. O projeto político pedagógico é a 

ferramenta que auxilia a escola a definir suas prioridades estratégias dentro da 

escola como um todo, com metas educacionais para alcançar o aprendizado, medir 

os resultados e avaliar o desempenho, com intenção de garantir uma escola pública 

de qualidade. É diferente do planejamento pedagógico, porque é um conjunto de 

princípios que norteiam à elaboração e a execução dos planejamentos, evitando à 

improvisação, proporcionando segurança a escola com resultados de forma 

eficiente.  

É pautado na realidade e no trabalho coletivo, garantindo a 

legitimação das ações da escola no processo de formação do cidadão capacitado. 

Veiga (1995) afirma que o PPP (Projeto Político Pedagógico) “é construído e 

vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo 

educativo da escola”.  

Para Veiga que ressalta ainda: 

O projeto busca um rumo. É uma ação intencional [...] todo 
projeto pedagógico da escola é, também um projeto político por 
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com 
os interesses reais e coletivos da população majoritária. É 
político no sentido de compromisso com a formação do cidadão 
para um tipo de sociedade [...] Na dimensão pedagógica reside à 
possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a 
formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, 
crítico e criativo.  Pedagógico, no sentido de definir as ações 
educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem 
seus propósitos e sua intencionalidade (1995, p.13). 
 

Assim o PPP, é um processo democrático, que na sua elaboração, deve 

buscar soluções parar os problemas da escola, e provocar reflexão sobre suas ações, 

envolvendo de todos os membros da comunidade, é importante ressaltar que o PPP busca a 

organização do trabalho pedagógico da escola em todos os aspectos. 

 
Gonh ressalta: 
 

Muitos funcionários das escolas são membros dos conselhos e dos 
colegiados escolares, mas, usualmente, exercitam um pacto do 
silêncio, não participando de fato e servindo de “modelo passivo” 
para outros setores da comunidade educativa que compõem um 
colegiado? Por que eles se comportam assim? (2006, p. 33). 
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A autora esclarece que apenas fazem parte para dar número, mas 

por ser um elo mais fraco do poder, não mudam esse comportamento de ficar calado 

pra não opinar em nada e assim nada poderá ser mudado. 
 

 Ainda a autora: 
 

Embora os colegiados sejam um espaço legítimo e de direito, e uma 
conquista pra o exercício da cidadania, até por serem previstos em 
lei, essa cidadania tem que ser qualificada e construída na prática.  
Os projetos políticos dos representantes dos diferentes segmentos e 
grupos, seus valores, visões de mundo etc. interferem na dinâmica 
desses processos participativos (2006, p. 34). 

 
A escola deve desenvolver projetos participativos com princípios de 

igualdade, com reflexões na prática desenvolvida, evitando metodologias que 

poderão ocasionar a exclusão da participação da comunidade dentro da escola. 

Mas para que aconteça a democratização deve se ter como início a 

construção do PPP, que se alicerça no principio da construção coletiva. Portanto o 

Projeto Político Pedagógico para ter sucesso na sua elaboração, necessita que 

todos os envolvidos entendam a importância de sua participação e quando existe 

respeito entre escola e família, os trabalhos realizados e as tomadas de decisões 

sendo analisadas democraticamente, serão realizados com rapidez e eficiência. 

A escola precisa sempre oferecer um ensino de qualidade e 

proporcionar condições para uma aprendizagem significava, atualizada e eficaz, 

consiste também na preparação do aluno para o mundo do adulto, fornecendo 

através dos conteúdos instrumentos para a socialização ativa e democrática.  

Para Libâneo “a escola é um espaço educativo, lugar de 

aprendizagem em que todos aprendem a participar dos processos decisórios, mas é 

também o local em que os profissionais desenvolvem sua profissionalidade (2004, p. 

145)”. No espaço escolar se faz necessário um constante aperfeiçoamento 

profissional de toda equipe, tanto político, científico e pedagógico, para ser possível 

constantemente análises de como está ocorrendo o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem. 

Dentro do processo educacional, a escola deve contemplar um 

ensino que ultrapasse a mera reprodução e que aconteça a apropriação de 

conhecimento aos alunos para a possibilidade de transformação da realidade, 

tornando-os crítico e que exerça sua cidadania, refletindo sobre as questões sociais, 
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buscando alternativas de superação da realidade, como acrescenta Porto (1987) “a 

finalidade do ensino é desenvolver culturalmente o indivíduo, prepara-lo intelectual e 

moralmente para assumir seu lugar na sociedade”. 

Apoiar o desenvolvimento dos alunos com todas as suas 

potencialidades é uma das funções maiores da escola, sendo a escola uma 

formadora de indivíduos com opiniões próprias, com criatividade, com historicidade, 

que visa uma vida com qualidade, exercendo com dignidade sua cidadania.    

A escola proporciona ao individuo condições para o individuo 

entender sua realidade e lutar por seus interesses e transforma - lá quando 

necessária, preparando para a cidadania.  

O ideal seria ter uma relação efetiva entre pais e escola, 

possibilitando um espaço de conquista a fim de esclarecerem possíveis dúvidas dos 

pais, quanto à alfabetização de seus filhos/alunos, enfim a respeito do trabalho 

realizado pela escola. A família pode auxiliar, sugerir e fazer cobranças na ação 

pedagógica da escola.  

Quando e escola se abre para a presença dos pais, deixa que eles 

vejam como as crianças relacionam-se com as outras pessoas adultas, e 

provavelmente, será de uma maneira diferente de como o faz em casa (BASSEDAS, 

1999, p.288).  

Sendo a família e escola mundos diferentes para a criança, se faz 

necessário essa parceria de união e compromisso, para facilitar a adaptação entre 

os dois mundos e assim atingir o objetivo de educar com qualidade. 

“As relações entre a família e o centro educacional devem 

proporcionar que os pais, as mães possam compreender, aceitar e valorizar a tarefa 

educativa da escola” (BASSEDAS, 1999, p. 289). A família deve valorizar e respeitar 

o trabalho educacional da escola, como também a escola deve valorizar os valores 

em que esta família está inserida.  

Gohn: 
Articular a educação, em seu sentido mais amplo, com os processos 
de formação dos indivíduos como cidadãos, ou articular a escola com 
a comunicade educativa de um território é um sonho, uma utopia, 
mas também uma urgência e uma demanda da sociedade atual 
(2006, p. 36). 
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Tudo isto vem reforçar a necessidade de se abrir às portas das 

escolas às famílias, em busca de melhores relações, respeitando-as e ouvindo-as 

com intenção de estreitar a convivência.  
Gohn: 

 

“[...] precisa desenvolver uma cultura participativa nova, que altere a 
mentalidade, os valores, a forma de conceber a gestão pública em 
nome dos direitos da maioria [...], pois construir sentido e significados 
novos na gestão da escola é uma prática que tem que se pautar por 
um olhar em relação ao papel da escola num dado território (2006, p. 
36). 

 

A escola necessita de inovação e ousadia para buscar respostas positivas, 

voltadas para a necessidade da comunicade que precisa de uma educação de qualidade, 

para formar um cidadão ético, ativo e participativo. A escola deve capacitar esse mesmo 

individuo para brigar por seus direitos e também para que esse mesmo indivíduo tenha 

condições sociais e financeiras pra viver igualdade. 



 36 

CAPÍTULO III 

3 A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR E O PEDAGOGO 
COMO MEDIADOR DESTA RELAÇÃO 

 

Neste último capítulo pretendemos abordar como acontece a 

participação da família dentro da escola e como acontece a mediação do pedagogo 

nesta relação, de forma a conduzir a vida acadêmica do aluno em conformidade com 

a história familiar de cada um. 

A educação se inicia desde os primeiros momentos de vida, está 

sempre presente em qualquer situação, é um processo da natureza humana. É na 

família que acontece o primeiro contato social do ser humano, e também onde se 

inicia a educação primordial do ser humano.  

Para Kuenzer (1998 p.) o educador deve: 

 
Transformar o conhecimento social e historicamente produzido em 
saber escolar, selecionando o organizando conteúdos e serem 
trabalhados através de formas metodológicas adequadas: construir 
formas de organização e gestão dos sistemas de ensino nos vários 
níveis e modalidades: e, finalmente, no fazer deste processo de 
conhecimento, sempre coletivo, participar como um dos atores da 
organização de projetos educativo, escolares e não-escolares, que 
expressem o desejo coletivo da sociedade.  

Fig 1 

 

Fonte:  autora 

Nesse sentido, a pesquisa (fig.1), nos mostra que para a maioria das 

famílias o papel do pedagogo é um intermediador entre família, pais e professores e 

também um administrador, que colabora para a formação dos seus filhos, também 
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ressaltamos que alguns entrevistados não acreditam no trabalho do pedagogo, pois 

pensam que estão na escola apenas para dar broncas nos alunos e professores e 

ser menina de recado. 

O pedagogo, sendo um educador e intermediador interage para que 

haja um trabalho intencional e coletivo, inclusive ressaltando a importância do papel 

da família na escola, com isso ser possível desenvolver um trabalho de qualidade, 

onde todos estão envolvidos com uma educação voltada para os interesses dos 

alunos e de sua realidade. 

Como vemos abaixo na fig 2, analisando as colocações dos 

professores sobre a importancia dos pedagogos na mediação  entre família/ escola, 

os mesmos creem ser vital. 

 
Fig 2 

 

Fonte: autora 

O pedagogo é o mediador desta relação família/escola, contribui 

com a proposta pedagógica da instituição escolar. Tem o papel de conscientizar toda 

a equipe pedagógica de que o trabalho coletivo só traz benefícios para os alunos.  

Possui também um importante papel de motivar a comunidade para 

participar na elaboração do Projeto Político Pedagógico, para que assim ocorra a 

verdadeira democratização escolar. Este profissional enquanto articulador da prática 
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pedagógica é uma peça chave em uma escola pública que zela pela qualidade do 

ensino. 

Para Libâneo: 

 
A conquista da cidadania requer um esforço dos educadores em 
estimular instâncias e práticas de participação popular. A 
participação da comunidade possibilita à população o conhecimento 
e a avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na 
vida da escola (2004, p. 138). 

 

 

  Fig.3 

 

Fonte: autora 

Na figura acima (3) sobre a questão  de participar das discussões do 

PPP,  a resposta foi unânime ao afirmarem que não  participiam , alguns  por não 

conhecerem , outros por falta de tempo e oportunidade e grande parte por não 

serem convidades . 

Em 15 de maio de 2006, foi aprovada a Resolução CNE/CP nº. 01 

Que instituiu as DCNs para o Curso de Pedagogia, definindo que a 

formação a ser oferecida nesse curso deveria abranger integralmente a docência, 

gestão, a pesquisa e a avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral e 

também a elaboração, a execução e o acompanhamento de programas e atividades 

educativas.  A docência para a pedagogia pautada em uma ação que transmita 
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conhecimentos educativos e um processo pedagógico intencional e com 

metodologias eficazes como as DCNs de pedagogia esclarece: 

§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico 

metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, 

as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-

se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e 

estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção 

do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. 

Na verdade, o Pedagogo, de acordo com a Proposta das DCNs, deverá estar 

preparado, além da docência, para as funções exigidas na Orientação Educacional, 

Supervisor Escolar e Gestão de Escolas. Estas áreas lhes compreendem entender e 

interpretar os conteúdos curriculares da educação básica e do fenômeno educativo. 

As atribuições do pedagogo, no que se refere ä família, principalmente no Paraná, 

são multidisciplinares, funcionando quase como um bombeiro de escola pública, 

mediando, atuando como docente e fazendo sempre o seu melhor, mesclando as 

atividades de professor e de orientador ao mesmo tempo. 

 “Apagador de incêndios” é como são chamados os pedagogos 

dentro da escola, isto tem relação com as grandes atividades desempenhadas pelo 

pedagogo, por estarem sempre resolvendo os problemas burocráticos da escola, 

assuntos familiares dos alunos, currículo escolar, reuniões de professores, 

orientações de didática de ensino, reclamações de professores e pais de alunos.  

Muitas tarefas são atribuídas ao pedagogo dentro da escola, isso 

prejudica o seu desempenho, muitas vezes não dando conta de terminar o seu 

trabalho. Passam por muitas dificuldades, ao se deparar com tantas normas e 

rotinas, sendo que muitas tarefas poderiam ser desburocratizadas e resolvidas por 

outros profissionais da escola, sem ter que passar para o pedagogo resolver.  

Para Libâneo (2004) “numa concepção democrático-participativa, o 

processo de tomada de decisões se dá coletivamente, participativamente” O Projeto 

Político Pedagógico é o ponto de referencial onde deve acontecer coletivamente, 

juntamente com os professores, pais, funcionários e toda a comunidade envolvida, 

com o objetivo de sistematizar a identidade da escola e a organização do trabalho 

pedagógico; trabalhando as diversidades escolares, construindo espaços para a 

autonomia e comunicação, sempre voltados para a democratização.  

Ainda o autor: 
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A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática 
da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários 
no processo de tomada de decisões e no funcionamento da 
organização escolar. Além disso, proporciona um melhor 
conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e 
de sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade, e 
favorecem uma aproximação maior entre professores, alunos, pais 
(2004, p. 102). 
 

Com a participação da família, o pedagogo poderá conhecer a 

realidade dos alunos e com essa relação à possibilidade de dialogar sobre a 

importância da afetividade e sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento 

do individuo. E importante que o pedagogo tenha vínculos com a família dos alunos, 

para assim ser possível colaborar e contribuir para a formação transformadora do 

individuo.  

Prais define participação como: 
A participação favorece a experiência coletiva ao efetivar a 
socialização de decisões e a divisão de responsabilidade. Ela afasta 
o perigo das soluções centralizadas e dogmáticas desprovidas de 
compromisso com os reais interesses da comunidade escolar, 
efetivando-se como processo de co-gestão. A participação constitui-
se, pois, em elemento básico de integração social democrática 
(1990, p. 84). 

 
Fig 4  

 

Fonte: autora 
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Sobre o que pensam a família a participar da escola, conforme fig 4, 

acima, a maioria concorda que é importante participarem, para contribuírem tanto 

nos estudos, como também interagir junto à escola. Uma parte dos entrevistados, 

não soube ou não quiseram responder e ainda temos uma pequena parcela de 

respostas que não acreditam que com sua participação mudará alguma coisa. 

Participação e democracia são indissociáveis, todos tem direito a 

opinar com liberdade, sobre tudo que envolve a gestão pedagógica, organizando as 

tarefas com responsabilidade para uma prática de ações progressista, buscando 

superação para os conflitos.    

Libâneo (2004) ressalta: 

 
A exigência da participação dos pais na organização e gestão da 
escola corresponde a novas formas de relações entre escola, 
sociedade e trabalho, que repercutem na escola nas práticas de 
descentralização, autonomia, co-responsabilização, interculturalismo. 
D e fato, a escola não pode ser mais uma instituição isolada em si 
mesma, separada da realidade circundante, mas integrada numa 
comunidade que interage com a vida social mais ampla. (2004, p. 
114). 

 

O pedagogo tem um papel muito importante dentro da escola, que é 

trabalhar com aluno o exercício da formação de sua cidadania, para que sejam 

conscientes e que lutem por seus interesses sociais, econômicos e políticos, para 

terem uma vida justa e igualitária.    

Libâneo acrescenta: 

 
Para atingir os objetivos de uma gestão democrática e participativa e 
o cumprimento de metas e responsabilidades decididas de forma 
colaborativa e compartilhadas, é preciso uma mínima divisão de 
tarefas e a exigência de alto grau de profissionalismo de todos. 
Portanto, a organização escolar democrática implica não só a 
participação na gestão, mas, também, a gestão da participação, em 
função dos objetivos da escola (2004, p.105), 
 

Para alcançar os objetivos de uma gestão democrática, se faz 

necessário que todos tenham noção de suas obrigações e consciência de 

desempenhar suas tarefas com responsabilidade para alcançar as metas da escola. 
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O pedagogo tem uma função essencial e importante para conseguir 

intensificar cada vez mais a participação de pais diante da gestão democrática da 

escola, estimulando para que participem e compreenda melhor o funcionamento da 

escola e acompanhar a educação que está sendo oferecida a seu filho. 

 
 Fig 5 

 

                                     Fonte: autora 
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Fig 6 

 

 

                                    Fonte: autora 

 

Na verdade,  fig 5 e 6,  aponta que os pais se sentem bem recebidos 

na escola e que comparacem, quando são convocados, para entrega de boletins ou 

por motivos disciplinares. No entanto Garcia (1995), reflete que a escola não pode 

chamar os pais, apenas nestes momentos e sim para estar participandos nas 

discussões de decisões que a escola deve tomar. 

Nesta linha de pensamento, Libâneo (2004), define participação 

escolar como: “a atuação dos profissionais da educação e dos usuários (alunos e 

pais) na gestão da escola”. Todos os envolvidos no contexto escolar deveriam 

participar democraticamente e com responsabilidade nas decisões da escola, pois 

elas influenciam tanto benéficas ou prejudiciais para a instituição escolar.  

Para Paro (1986), a participação da gestão democrática da escola 

entre pais, educadores, alunos e funcionários pode ser considerada como utopia, ou 

seja, um lugar que não existe, mas não significa que não pode acontecer. E nesta 
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perspectiva de mudar essa realidade, que o pedagogo pode estimular a participação 

dos pais, conscientizando a família que sua contribuição no processo educativo 

escolar, poderá influenciar de maneira positiva na formação humana do sujeito.  

Assim, em nossa entrevista com a Pedagoga, a mesma nos afirmou 

que:  
O pedagogo é o mediador da relação família/escola articulando a 
participação de acordo com as necessidades que escola apresenta. 
“Desse modo, em nossa escola a família poderia contribuir mais 
diretamente com os professores, em suas necessidades de sala de 
aula (respeito, ética, tolerância) que é à base de um relacionamento 
saudável”. 
  

Este profissional, é quem planeja, orienta, coordena as reuniões na 

instituição escolar, buscando uma educação democrática, sempre voltada para o 

bem estar do aluno. O pedagogo deve sempre estar atento ao contexto em que este 

aluno está inserido, e sendo um líder no processo democrático escolar, deverão 

levar a escola e a família a pesar sobre suas responsabilidades, seus objetivos e 

como poderão juntas resolver as questões envolvendo o processo educativo, 

sempre ambas em busca de soluções que favoreçam a todos.  

Além do contexto escolar, o pedagogo precisa conhecer a realidade 

e a subjetividade do aluno; conhecer suas dificuldades de aprendizagem; suas 

carências afetivas; sua vida financeira; relação social, envolvendo ativamente todos 

na participação e para junto com a família intervir e ajudar da melhor maneira 

possível. 

Para que o pedagogo consiga contribuir com o objetivo de 

transformação social desse aluno, é preciso que tenha um trabalho em parceria com 

os docentes da instituição escolar, pois esses profissionais é que são responsáveis 

diretamente pela educação escolar. Então o papel do pedagogo dentro da escola é 

bem complexo, sempre fazendo a mediação entre todos os envolvidos na educação 

do aluno, como: pais, professores, alunos, funcionários.   

De acordo com Paro: 
Se estivermos interessados na participação da comunidade na 
escola, é preciso levar em conta a dimensão em que o modo de 
pensar e agir das pessoas que aí atuam facilita/incentiva ou 
dificulta/impede a participação dos usuários. Para isso, é importante 
que se considere tanto a visão da escola a respeito da comunidade 
quanto sua postura diante da própria participação popular (1992, p. 
47). 
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Para que haja interesse de participação da comunidade na escola, 

as diferenças desses indivíduos devem ser respeitadas, e a escola precisa rever 

suas ações, abrindo espaço para diálogos democráticos, explorando o potencial de 

cada membro, e conscientizando a todos de que de alguma forma todos podem 

participar, tanto podendo ser nas decisões da gestão pedagógica, como na 

execução de tarefas braçais, o importante e entender que tudo o que façam é muito 

importante. 

 
Fig 7 

 

 

                                       Fonte: autora 

 

Os professores, de acordo com a fig 6,  também acreditam ser 

necessário algumas mudanças para que os pais participem mais efetivamente. Mas 

em nenhum momento, apontam quais mudanças, a não ser punição, por parte do 

Estado,  para os pais que deixam de estar presentes. No entanto Veiga, (1995, p. 

15) reflete  que é  preciso mudanças na “lógica de organização das instancias 

superiores, implicando numa mudança na prática”. 
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Mas Paro, avalia que,  
Numa sociedade em que o autoritarismo se faz presente, das mais 
variadas formas, em todas as instâncias do corpo social, é de se 
esperar que haja dificuldade em levar as pessoas a perceber os 
espaços que podem ocupar com sua participação. (1992, p. 59). 
 

Portanto cabe ao pedagogo a responsabilidade de um trabalho 

integrado entre todos os participantes do contexto escolar, buscando soluções e 

decidindo com todos democraticamente. Essas ações a serem executadas 

esclarecidas a todos sobre seus direitos e deveres, além de fiscalizar para que haja 

responsabilidade e comprometimento dos envolvidos.  
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4 CONSIDERAÇÕES  
 

Esse trabalho apresenta argumentos sobre quais os papeis 

desenvolvidos entre instituição familiar, instituição escolar e pedagogo, e qual a 

importância dessa parceria para formação do educando.   

A escola e família devem estar aliadas na cooperação dos trabalhos 

pedagógicos dos alunos, onde a família e a escola terão a responsabilidade no 

desenvolvimento da criança no seu processo de ensino aprendizado. A participação 

dos pais na vida escolar de seus filhos pode contribuir em grandes avanços no 

desenvolvimento dos alunos. 

É bom relembrar que a educação escolar não depende somente do 

profissional, deve começar em casa no ambiente domestico da sua vivencia diária 

onde os filhos aprendam a seguir regras, normas e as rotinas da casa adquirindo 

assim responsabilidade juntamente com os valores do respeito pelas coisas, de suas 

obrigações sobre si e também quanto às pessoas que vivem com ele. 

A família e a escola juntas são essencialmente importantes para o 

desenvolvimento social e a formação do individuo, para que esse consiga lidar com 

os obstáculos que surgirão na sua vida e consiga viver em uma sociedade 

capitalista, onde o mais importante e o lucro. Essa parceria de sucesso entre família 

e escola, proporcionará um aprendizado necessário e fornecerá condições 

necessárias para que esse consiga sobreviver dentro do mundo em que está 

inserido, e que seu lado crítico e reflexivo, esteja sempre em busca da igualdade 

social. 

Essa participação da escola e família se faz necessária, e que 

ambas caminhem juntas em prol de um único objetivo, que é formar cidadãos de 

direito. Há necessidade de que a escola conheça, respeite e valorize o trabalho da 

família , como também a família conheça, respeite e valorize o trabalho da escola. 

Independente de classe social ou de sua formação é na família que 

se aprendem os primeiros valores sociais que contribuem para a chegada dentro da 

instituição escolar, dando suporte para as relações de convívio com outras pessoas. 

Onde as diferenças e igualdades deverão ser respeitadas, e também estarem 

cientes de que cada ser humano é diferente e único.  A parceria da família e escola 

irá fornecer condições necessárias para inserir esse indivíduo na sociedade. 
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Ao analisar os dados obtidos através da pesquisa de campo, 

percebemos pelas respostas que a ausência dos pais na escola, se dá 

principalmente pela falta de tempo, ou seja, a maioria devido ao trabalho, mas, 

mesmo os pais que são ausentes no contexto escolar, afirmam que a interação entre 

família e escola contribui no processo educacional de seu filho, assim também os 

professores e a pedagogo concordam que essa relação de parceria é essencial. 

Esse trabalho demonstrou que os pais reconhecem a importância da 

escola na formação de seu filho, e também a importância de sua participação dentro 

do contexto escolar, porém, nenhuma família conhece o Projeto Político Pedagógico 

da escola em questão, e acrescenta que nunca foram chamados a participar da 

elaboração do projeto.  

A escola transforma e molda o individuo para o exercício pleno da 

cidadania e ajuda a construir uma sociedade mais justa e igualitária, então as 

respostas unânime dos alunos, ao afirmarem que a escola é o caminho para se 

tornarem cidadãos bem sucedidos dentro da sociedade, com garantia de emprego, 

estão de acordo com o trabalho escolar.   

A segurança e a dedicação dos pais e professores aos educandos, 

contribuem significamente no aprendizado, quando esses percebem o interesse 

dedicado a eles.   

Sendo assim, se os envolvidos nesse processo acreditam e 

concordam com a parceria entre escola e família, porque isso ainda não está 

acontecendo como deveria. Os envolvidos nessa relação estão deixando a desejar, 

e a sociedade necessita de pessoas que conheçam e cumpram seus papéis.   

Diante de tudo isso, acreditamos que quando os valores da escola 

coincidem com os valores da família, as barreiras que surgem dificultando o 

processo de escolarização, serão solucionadas com mais rapidez e eficiência, 

quando os dois agentes dessa relação estão de comum acordo.  

Como resposta sobre a minha ausência e falta de participação na 

escola de minha filha, acredito que após analisar os levantamentos bibliográficos e 

os dados da pesquisa de campo, verifiquei que poderia sim ser diferente, pois os 

filhos sentem motivados e amparados quando sentem que os pais estão envolvidos 

em todo o contexto que estão inseridos, além de fortificar a auto-estima. 
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Ressalto também que ao perceber que poderia ter agido diferente, 

comecei a incentivar minha filha a voltar aos estudos, tanto insisti que concordou em 

fazer vestibular de pedagogia, pois gostava do curso, também resolvi fazer o mesmo 

curso, apenas para incentivar, concluindo minha filha não passou e não tentou mais, 

e no mesmo ano consegui passar. 

No início foi frustrante, porque para mim quem deveria estar 

cursando seria minha filha, que tinha vocação para o curso, mas agora agradeço 

porque foi muito gratificante, agora é uma honra ser pedagoga e futuramente atuarei 

com responsabilidade e amor nesta profissão tão digna.  

 Toda ação docente visa atender ao educando, procurando 

desenvolver todas suas potencialidades, principalmente a capacidade de reflexão, e 

que sejam capazes e responsáveis pela construção de sua própria história. 

Sobre as funções do pedagogo, averiguamos que é o articulador 

entre os sujeitos envolvidos no contexto escolar, portanto é o responsável em 

convocar reuniões para que dialoguem e reflitam intencionalmente sobre as ações 

pedagógicas que serão executas, sempre com o objetivo de beneficiar o educando. 

Analisando as respostas sobre as reuniões, os pais não estão satisfeitos e sendo a 

família referência dos seus filhos, é essencial que acompanhe a vida escolar de 

seus filhos.   

Percebemos que a família e a escola reconhecem a importância da 

participação da família, então ambas devem encontrar formas de relacionamento 

que sejam favoráveis a todos. Mas para que essa interação acontece, o pedagogo 

como ponto de partida, necessita buscar formas adequadas para que a família 

participe e interesse pelos assuntos que envolvem seus filhos na escola. 

Sendo o pedagogo o intermediador na relação família e escola, deve 

através de suas ações promoverem uma gestão democrática e motivar a família e a 

comunidade e aparticiparem das instâncias escolares, que é direito de todos os 

envolvidos também propiciarem momentos de reflexão, sobre a importância dessa 

parceria que contribui para aprendizado do educando.  

É notório e claro que o Curso de Pedagogia, depois da aprovação 

das DCNs/2006, passou por modificações e isso implica na elaboração de novos 

projetos pedagógicos. Nesse sentido começam a surgir algumas perguntas como: os 

projetos pedagógicos dos cursos estão sendo implantados segundo o atual contexto 
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das DCNs? E de que forma poderá ser organizado o Curso de Pedagogia depois da 

aprovação das DCNs?  E mais: qual será então o conteúdo do Curso de Pedagogia? 

O curso de pedagogia com a aprovação das DCNs/2006, e com as 

modificações nos projetos pedagógicos compreende a docência como intencional e 

metódica, cuja ação educativa articula conhecimentos científicos e culturais, valores 

éticos. No mundo atual e globalizado necessita-se de profissionais capacitados e em 

formação continuada, para transmissão de conhecimentos necessários para que o 

cidadão tenha condições de acompanhar as mudanças atuais e as exigências do 

mercado de trabalho, com diferentes visões de mundo. 

Com isso se faz necessário que a educador reflita sobre suas 

práticas pedagógicas , analisando, revisando, modificando , investigando e refletindo 

no processo de aprendizagem e na construção do conhecimento.   
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