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RESUMO 

A família vem se transformando ao longo dos tempos, adaptando-se aos deveres e 
características impostos a partir das mudanças da sociedade. Ela vem se constituindo de 
várias maneiras, e para cada modo de família acontece uma maneira diferente de inserção 
na sociedade. Diante disso, este trabalho teve por objetivo geral discutir sobre a participação 
e a interação entre família-escola. Os objetivos específicos foram: identificar as diferentes 
concepções e formas de família, identificar a concepção das professoras das escolas 
pesquisadas sobre a participação da família na escola e ainda; identificar no PPP dessas 
escolas como elas propõem essa participação. Os procedimentos metodológicos foram: 
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, e aplicação de questionários. A participação 
deve ser um modo de expressar opiniões sobre um determinado assunto, tendo o objetivo 
de encontrar avanços sobre as questões em discussão, a partir das decisões tomadas por 
todos os interessados. Sendo assim, é necessário que o sujeito participe para que possa 
garantir e conhecer seus direitos e deveres para com a sociedade. A participação mostra 
caminhos que ajudam a enfrentar os problemas de uma determinada sociedade. Dentro da 
escola podemos ver essa participação da família na Associação de Pais e Mestres e 
Funcionários, Conselho Escolar, reuniões e  festividades organizadas pela escola. Para que 
aconteça a interação, é necessário que se crie formas para que haja o interesse de 
participar, mas sem esquecer que também deve haver um interesse da família para com a 
escola e as atividades realizadas dentro dela. Essa relação de família-escola se torna 
importante para que os pais compreendam e dêem continuidade no que seus filhos 
aprendem na escola, e também para que a escola conheça e respeite o que o aluno traz de 
aprendizagem da sua família e do meio exterior à escola.  

 

Palavras chave: Família; Escola; Participação  
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho discutiremos sobre a família e algumas formas de 

participação desta na escola, procurando relacionar por meio desse estudo com as 

formas de interação da família com a escola podem ajudar no desenvolvimento do 

aluno. Esse tema se torna importante para que, como professores e pedagogos, 

possamos entender as várias formas de participação e de interação entre escola e 

família, podendo pensar nessa formas como maneiras de ajudar no desenvolvimento 

do aluno. 

O objetivo geral do trabalho foi discutir sobre a participação e a interação 

entre família-escola. Os objetivos específicos foram: identificar as diferentes 

concepções e formas de família, identificar a concepção das professoras das 

escolas pesquisadas sobre a participação da família na escola e ainda; identificar no 

PPP dessas escolas como elas propõem essa participação.  

Os procedimentos metodológicos foram: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e aplicação de questionários em professores de dois colégios da cidade 

de Apucarana. No Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo em uma 

professora de educação física que neste trabalho será chamada de professora F e 

duas pedagogas que serão chamadas de pedagoga D e F, e também no Colégio 

Estadual Alberto Santos Dumont em uma pedagoga e duas professoras, uma de 

matemática e a outra de ciências biológicas, Realizamos também a leitura do PPP 

de ambas as escolas.                   

O texto foi organizado em três capítulos. O primeiro capítulo discute 

sobre conceitos de família como ela se constituía e era vista pela sociedade em 

tempos anteriores e como ela foi se modificando até chegarmos nas várias formas 

de famílias atuais. 

As famílias têm deveres e direitos para com a escola e a sociedade 

em que estão inseridas. Elas atuam no desenvolvimento integral da criança, 

sabendo que a família é a primeira instituição em que a criança se relaciona com o 

outro e tem a formação de suas bases de cultura e de valores. 

No segundo capítulo discutimos sobre a interação da família e da 

escola, considerando que essas duas instituições devem trabalhar juntas para que a 

criança encontre relação dos conteúdos da escola para com seu cotidiano fora dela. 

Também ressaltamos a importância da escola para a formação de 

um sujeito político e consciente, e não para formar um individuo alienado, 
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corrompido pelas formas do capitalismo, se tornando um trabalhador incapaz de 

refletir sobre a sua participação na sociedade. 

No terceiro capítulo mostramos a partir dos questionários aplicados 

em professores de dois colégios estaduais na cidade de Apucarana, as dificuldades 

e alguns encaminhamentos que os entrevistados gostariam que acontecesse a 

respeito da participação dos pais na escola, como essa participação ocorre nestes 

colégios, e o que está sendo feito para que haja a melhoria dessa participação. 

Também procurei relacionar essas entrevistas com o que está contido no Projeto 

Político Pedagógico de cada uma dessas escolas.     
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CAPÍTULO 1 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE A FAMÍLIA 
 

A palavra família tem origem latina, se tratando de um grupo que 

convive junto. A família vem sofrendo alterações junto com as mudanças nas 

relações sociais e econômicas. 

 Bilac apresenta a definição do termo família, segundo Engels. Para 
esse teórico; 

[...] o termo “família” é derivado de famulus (escravo doméstico) e foi 
uma expressão inventada pelos romanos para designar um novo 
organismo social que surge entre as tribos latinas, ao serem 
introduzidas à agricultura e à escravidão legal. (ENGELS apud 
BILAC, 2003, p. 31). 
 

Com o tempo novos deveres e características vem sendo impostos a 

família como dar conforto, educação e saúde, para seus filhos. Essa família precisa 

ser aceita pela sociedade e se ajustar a suas regras. A sociedade faz imposições 

para que a família seja realmente inserida em seu meio e é necessário atender as 

demandas desse meio para que sejam reconhecidos como indivíduos participantes 

na sociedade em que vivem. 

 Szymanski aponta que: “Não há uma definição única de família, na 

forma de um modelo de “família ideal”. O que é ideal para um grupo de pessoas 

pode passar muito longe do que é ideal para outro. Há famílias e famílias, cada uma 

com sua especificidade” (SZYMANSKI, 2007, p.86). 

A família pode ser vista de várias formas, e também é constituída de 

muitas maneiras diferentes, cada família tem sua própria história e cultura, para 

cada tipo de família há uma maneira diferente de se inserir na sociedade e de se ver 

enquanto inserida nessa sociedade, sendo que “[...] a história da família é 

descontinua, não-linear e não-homogênea: consiste, isto sim em padrões familiares 

distintos, cada uma com sua própria história” (SZYMANSKI, 2003, p. 24). 

Cada família tem um jeito próprio de se relacionar, sendo que esse 

modo faz parte da cultura e é isso que ela vai passar para a criança que está 

começando a se relacionar com o outro. Segundo Szymanski: 

Cada família circula num modo particular de emocionar-se, criando 
uma cultura familiar própria, com seus códigos, com uma sintaxe 
própria para comunicar-se e interpretar comunicações, com suas 
regras, ritos e jogos (SZYMANSKI, 2003, p. 25).   
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        Podemos observar que para cada grupo social a família é vista de um 

jeito. Na maioria das vezes quando pensamos em família logo nos vem a idéia a 

família nuclear com pais e filhos morando na mesma casa, ou então pensamos na 

nossa família que é onde estamos inseridos e por isso acostumados a maneira com 

que ela está construída e inserida na sociedade. No dicionário Global da Língua 

Portuguesa podemos encontrar a palavra família exposta como “1.grupo de pessoas 

ligadas por laços de casamento ou parentesco. 2. Pai, mãe e filhos. 3. Linhagem, 

estirpe. 4. Filhos, prole [...]”. (RIOS, 2003, p. 305) 

Durante todo seu processo histórico as famílias nunca desapareceram, mas 

mudaram de forma e composições. Não são instituições estáticas, em todas as 

sociedades sempre existiu a concepção da família, tendo um papel decisivo na 

sociabilidade de um indivíduo principalmente no período da infância e da 

adolescência. “É preciso reconhecer, no entanto, que a família parece-nos uma 

instituição bem mais estável do que muitas outras. Não evolui no mesmo ritmo, a 

mudança é muito mais lenta em suas formas.” (PRADO, 1981, p. 91).  

Podemos perceber que mesmo com as mudanças que a família vem 

sofrendo ao longo dos anos ela permanece, mesmo porque a família ainda tem 

muita importância na vida e no desenvolvimento da criança e de todos que estão 

inseridos nela, pois é na família que temos as primeiras experiências com o outro. 

“As famílias, apesar de todos os seus momentos de crise e evolução, manifestam 

até hoje uma grande capacidade de sobrevivência e também, por que não dizê-lo, 

de adaptação, uma vez que ela subsiste sob múltiplas formas.” (PRADO, 1981, p. 

08).  

A família mais aceita pela sociedade ainda é a nuclear. Mesmo 

diante das mudanças que ocorreram nas famílias durante esses anos, e também 

nas novas formas de famílias que podemos encontrar em nossa sociedade, ainda 

sim pensamos na família nuclear como a ideal, a família que todos deveriam ter. Na 

família podemos encontrar proteção, cuidados, vínculos de pertencimento para com 

ela, onde se começa construir a identidade da criança, onde se aprende as primeiras 

regras e obrigações para com o outro. Esse tipo de família nuclear ainda trás muitas 

expectativas boas enquanto a primeira instituição em que o individuo deve se sentir 

parte: 

As expectativas em relação á família estão no imaginário coletivo, 
ainda impregnadas de idealizações, das quais a chamada família 
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nuclear é um dos símbolos. A maior expectativa é que ela ainda 
produza cuidados, proteção, aprendizado dos afetos, construção de 
identidades e vínculos relacionados de pertencimento, capazes de 
promover melhor qualidade de vida a seus membros e efetiva 
inclusão social na comunidade e na sociedade em que vivem. No 
entanto, essas expectativas são possibilidades, e não garantias.  A 
família vive num dado contexto que pode ser fortalecedor ou 
esfacelador de suas possibilidades e potencialidades (CARVALHO, 
1998, p.15). 

 
Sendo assim na sociedade moderna a família que se espera formar 

é a nuclear, com o papel de cada um de seus membros definido, segundo 

Szymanski: 

A interpretação das funções paterna e materna e a divisão de 
trabalho por gênero permaneceram muito fortes até nossos dias, 
denotando a influência de um modelo de família construído há alguns 
séculos atrás. (SZYMANSKI, 2007, p.22) 

 
Prado reitera essa afirmação da família vista como normal, como 

modelo a ser seguido é a família nuclear, que vemos desde crianças nos filmes e 

livros, a autora apresenta que “os tipos de família variam muito, [...] embora a forma 

mais conhecida e valorizada de nossos dias seja a família composta de pai, mãe e 

filhos, chamada “nuclear”, “normal” etc.” (PRADO, 1981, p.08). 

Mas a família vem mudando muito, pessoas sem nenhuma relação 

sanguínea podem ser da mesma família e também não precisam necessariamente 

morar na mesma casa para comporem uma família. A família se encontra de 

diferentes formas na nossa sociedade. Não há apenas a família nuclear composta 

por pai mãe e filhos, que é vista como exemplo, mas sim há famílias onde vemos 

mães que moram com os filhos sem o pai ou pais com seus filhos sem a mãe. A 

família está mudando junto com a sociedade, podemos ver avós morando com os 

netos ou até mesmo famílias compostas com filhos adotivos, crianças que moram 

com os tios ou algum familiar que não os pais, casais do mesmo sexo algumas 

vezes também conseguem adotar uma criança. As mudanças na formação da 

família estão cada vez mais sendo vistas como normais e também necessárias para 

nossa sociedade. 

No Brasil, as sociabilidades sócio familiares e as redes de 
solidariedade por elas engendradas nunca foram descartadas. É que 
elas foram e são, para as camadas populares, a sua condição de 
resistência e sobrevivência. A família alargada, o grupo de 
conterrâneos, por exemplo são possibilidades de maximização de 
rendimentos, apoios, afetos e relações para obter emprego, moradia, 
saúde (CARVALHO, 2003, p. 17).  
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No Brasil também é muito comum que se encontre pessoas com 

fortes relações de afeto com outros que não sejam da sua família, mas acabam 

como se fossem, onde as relações de amizade se tornam fortes o suficiente para 

que essas pessoas se ajudem e se preocupem umas com as outras, como uma 

grande família.   

Em todo momento histórico podemos observar mudanças na formas 

de família, sendo que as famílias foram e ainda são muito diferentes, elas se 

modificam de acordo com o tempo e a sociedade em que estão inseridas, mas não é 

possível que haja apenas um modelo de família em uma determinada sociedade ou 

tempo, sempre nos deparamos com vários tipos de família, com cultura e estruturas 

diferentes.  

A história da humanidade, assim como os estudos antropológicos 
sobre os povos e culturas distantes de nós (no espaço e no tempo), 
esclarece-nos sobre o que é família, como existiu e existe. Mostra-
nos como foram e são hoje ainda variadas as formas sob as quais as 
famílias evoluem, se modificam, assim como são diversas as 
concepções do significado social dos laços estabelecidos entre os 
indivíduos de uma sociedade dada. (PRADO, 1981, p. 07). 

 
Para que a sociedade se constitua como forte é necessário que haja 

a participação da família, ou seja, é preciso que a família faça parte do processo 

social, pois a família é a primeira instituição é a mais importante para o 

desenvolvimento do indivíduo, é base de todas as outras instituições. 

Devemos perceber a família como uma instituição onde são 

aprendidos os primeiros valores sociais da criança, onde há papeis definidos para 

cada integrante dela, sendo que esses papéis devem ser trabalhados dentro da 

família e também em convivência com a sociedade. 

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. 
(PRADO, 1981, p. 40). 
 

Esses papéis específicos de cada membro da família muda não só 

de uma sociedade para outra ou de um determinado período para outro, mas 

também de família para família, mesmo que esta esteja inserida no mesmo contexto 

social, cada uma dessas famílias terá um modo diferente de se inserir na sociedade 

e de se ver enquanto parte dela. Segundo Prado: 
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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. (PRADO, 1981, p.23). 

 
A família se modifica de acordo com os costumes de cada 

sociedade, de acordo com o período em que se encontra e suas mudanças. Para 

Prado, “a natureza das relações dentro de uma família vai se modificando, através 

do tempo.” (PRADO, 1981, p. 09), e também com as diferenças de cultura que 

podemos encontrar dentro de uma sociedade em que se pode observar várias 

formas de família e de cultura, cada uma delas com crenças diferentes sobre como 

deve ser a família e também com formações diferentes da família que idealizam de 

acordo com a autora Prado: 

[...] 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). 

 
Em apenas uma sociedade podemos identificar várias formas de 

família sendo que cada uma delas é diferente tanto na maneira como é formada 

quanto na cultura e crenças dessas famílias. Essa cultura própria que cada uma 

dessas instituições traz acaba por influenciar na sociedade em que esta está 

inserida, assim continuando as mudanças sobre a formação da família ideal e as 

várias formas que encontramos de família. Conforme Prado:  

Não há transformação numa só direção. Conforme os interesses 
sócio - econômicos de uma sociedade, conforme o destaque de uma 
sociedade dá a certos valores, as estruturas familiares vão se 
modificando. (PRADO, 1981, p. 61). 

 
Até este ponto, apresentamos algumas concepções sobre família. 

Vamos agora discutir sobre famílias nas quais a mulher é responsável pela 

manutenção financeira, e não o homem como no modelo de família nuclear, sendo 

este um fenômeno social que aumenta diariamente. 
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1.1- Famílias Chefiadas por Mulheres 

Desde 1960 a sociedade brasileira vem sofrendo importantes 

transformações tanto sociais quanto econômicas, uma delas é o trabalho feminino 

que acabou por trazer mudanças na família. Sobre isso Hobsbawn afirma que: 

 A idéia de que a família nuclear, que se tornou o modelo padrão na 
sociedade ocidental nos séculos XIX e XX, tinha de alguma forma 
evoluído a partir de unidades familiares e de parentesco muito 
maiores, como parte do crescimento do individualismo burguês ou 
qualquer outro, baseia-se numa má compreensão histórica, não 
menos da natureza da cooperação social e sua justificação nas 
sociedades pré-industriais.( HOBSBAWN, 1995 , p. 315). 

 
 Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, começou a 

se pensar em onde os filhos dessas trabalhadoras ficariam enquanto a mãe 

estivesse trabalhando, com isso surgiram instituições que serviam como depósitos 

para que essas crianças ficassem sobre os cuidados de um adulto, elas eram 

deixadas nesses lugares, onde a preocupação era apenas a de cuidar da higiene da 

criança, como dar de comer e trocar as crianças.  

A mulher começou a ter maior liberdade, deixando de ser 

dependente do homem. O autor aponta que a formação família nuclear estava 

enfraquecendo, podemos observar que “em 1991, 58% de todas as famílias negras 

nos EUA eram chefiadas por mulher sozinha, 70% de todas as crianças tinham 

nascido de mães solteiras” (HOBSBAWM, 1995, p. 316).  

Embora os dados sejam antigos, nos tempos atuais essa condição 

permanece e aumenta num continuum crescente. Em 1990 20% dos lares brasileiros 

tinham a mulher como mantenedora financeira da família. Em 2000 passou para 

27% as casas nas quais a mulher era a chefe da família. O Censo de 2010 revela 

que atualmente 38% das famílias são chefiadas por mulheres no Brasil. 

Sendo assim, após a entrada da mulher no mercado de trabalho 

podemos observar grandes transformações na família e no papel que cada membro 

exerce nela, como valores, relações de poder estabelecidas dentro dela e também 

na sua estrutura, como a diminuição no número de membros da família e um maior 

distanciamento entre eles. Nas famílias mais antigas 

As mulheres subordinavam-se aos homens, assim como os jovens, 
aos mais idosos; o homem mais velho era portanto o personagem 
que detinha as mais altas dignidades (status) e a maior autoridade 
sobre o resto da família da qual ele era o patriarca. (PRADO, 1981, 
p. 66) 
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A mãe sempre teve um papel muito importante na vida do filho. Essa 

relação se torna indispensável para o desenvolvimento da criança em seus primeiros 

anos de vida. Essa relação pode influenciar tanto para que essa criança se torne 

uma pessoa emocionalmente saudável e estável, como gerar para inseguranças na 

criança. 

Desde Freud, família, e, em especial, a relação mãe-filho, tem 
aparecido como referencial explicativo para o desenvolvimento 
emocional da criança. A descoberta de que os anos iniciais de vida 
são cruciais para o desenvolvimento emocional [...]. (SZYMANSKI, 
2003, p. 23). 

 
Com as mudanças da nossa sociedade, cada vez mais vemos 

famílias chefiadas por mulheres, essas famílias acabam por sofrer mais com as 

regras da sociedade, sendo que em determinadas regiões mulheres que cuidam 

sozinhas de suas famílias acabam por sofrerem preconceitos, como se não fosse 

uma família normal ou completa. Segundo Carvalho: 

Famílias e domicílios chefiados por mulheres consistem atualmente 
uma tendência que extrapola fronteiras geográficas e de classes 
sociais, mas seguramente também é condicionada por situações 
regionais e possui manifestações específicas, que, mesmo dentro de 
um mesmo país, determinam e diferenciam entre grupos de famílias 
e domicílios quanto ao seu grau de vulnerabilidade e a sua 
incidência. (CARVALHO, 1998, p.75).  
 

Mesmo com o aumento de famílias dirigidas por mães, o que ainda é 

visto como normal, é a família nuclear, na qual o homem é quem comanda a casa. 

Podemos, no entanto, perceber que nem sempre há apenas a família chefiada por 

apenas um de seus membros. Uma mesma família pode ser dirigida por mais de um 

de seus integrantes, na maioria das vezes pelo pai e pela mãe, como podemos ver 

na citação de Carvalho: 

O conceito de famílias conjugais e nucleares, chefiadas pelo 
provedor masculino, é, portanto, uma construção duplamente 
problemática para inúmeras sociedades, bem como para o Brasil. 
Nem as famílias nem os domicílios são necessariamente conjugais 
ou nucleares, nem tampouco exclusivamente chefiados por membros 
masculinos. Domicílios podem ser chefiados por uma ou mais 
pessoas, homens ou mulheres, e abrigam uma ou mais famílias além 
de parentes e não parentes. (CARVALHO, 1998, p.77).  

 
Segundo Carvalho, famílias que não são chefiadas pelo integrante 

masculino vem aumentando muito, “[...] o incremento de famílias e domicílios 

chefiados por mulheres não tem se dado apenas pelo crescimento das famílias onde 
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não há a presença do chefe masculino, mas também pelo crescente isolamento 

feminino na manutenção econômica da unidade domiciliar”. (CARVALHO, 1998, 

p.78).  

Nessas famílias além da mulher ter seus deveres domésticos 

também se preocupam com a renda familiar, sendo que todas as necessidades da 

casa são atendidas por ela, esses domicílios dependem da renda da mulher para se 

manter. 

Um dos motivos de se ter um aumento nas famílias dirigidas por 

mulheres é a crescente população feminina que ultrapassa a masculina, havendo 

também um aumento na gravidez na adolescência e fora do casamento como é 

colocado pela autora: 

O desequilíbrio entre o tamanho das populações femininas e 
masculinas provocado pela migração, a crescente tendência da 
gravidez fora do casamento, as taxas de fertilidade e estrutura etária 
de uma população são causas demográficas mais evidentes e que, 
seguramente, tem um peso significativo em sociedades com graves 
desequilíbrios econômicos. (CARVALHO, 1998, p.80). 

 
A renda da família chefiada por mulheres acaba sendo menor, pois 

na maioria das vezes essa família é menor e os outros membros dela tendem a 

serem crianças, na maioria das vezes filhos dessas mulheres, sendo que a figura 

masculina da família nem sempre está presente na vida dessas crianças, e a 

responsabilidade de cuidados tanto afetivos quanto materiais são obrigações da 

mãe. 

Para as mães chefes de família se torna difícil cuidar da casa e 

também da renda familiar, tendo em vista que nem sempre ela tem a ajuda de outra 

pessoa para os afazeres da casa ou para complemento da renda familiar.  

A chefia feminina parece estar grandemente associada a domicílios 
menores, mas fundamentalmente compostos por população infantil. 
A mulher é, na maioria das vezes, o único membro adulto do 
domicílio, o que diminui as chances de outros rendimentos 
reforçarem o orçamento doméstico. (CARVALHO, 1998, p. 85). 
 

No Brasil podemos perceber que quando a família tem a mãe como 

chefe e como a única responsável pela casa se torna mais vulnerável na questão 

econômica, sendo que essas famílias tendem a serem mais pobres. Sobre isso 

Carvalho coloca: “No caso brasileiro não há como negar as evidências empíricas 

comprovando que as famílias chefiadas por mulheres predominam entre as famílias 

mais pobres” (CARVALHO, 1998, p.86). 
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As famílias chefiadas por mulheres, ás vezes, podem ter tido a 

direção masculina, como no caso das mulheres viúvas e divorciadas, que antes de 

terem a responsabilidades sobre suas famílias tinham o marido como chefe da casa. 

Mas há também as famílias que nunca tiveram a presença masculina ou paterna 

como famílias de mães solteiras, que tem toda a responsabilidade sobre sua família, 

sendo que estas também devem ser reconhecidas como uma das várias formas de 

famílias. A família não se constitui apenas quando já teve uma presença masculina, 

mas sim quando há uma ligação e hierarquia entre determinadas pessoas.   

As formas de família chefiadas por mulheres são diversas, portanto, 
não só as que são legitimamente reconhecidas como tais, como as 
viúvas e divorciadas, deveriam merecer prioridade sobre as demais, 
como as mães solteiras, as separadas e as mulheres com histórias 
de múltiplas e temporárias parcerias. (CARVALHO, 1998, p.88). 

 
Muitas vezes essas mulheres precisam de ajuda na criação de seus 

filhos e acabam procurando apoio em creches ou com algum familiar que possa 

cuidar da criança. Mesmo tendo o direito de trabalhar e deixar seu filho em uma 

creche fornecida pelo local de trabalho na maioria das vezes a creche procurada é 

aquela que fica mais próxima, na comunidade onde mora.   

A creche é sem dúvida, um dos maiores apoios que podem ser 
dados à mulher trabalhadora. É necessário, no entanto, estar atento 
para que o provimento desses serviços se ajustem a clientela mais 
do que à legislação. Embora nossa legislação, em alguns casos, 
segure o direito à creche no local de trabalho para dependentes e 
filhos de mulheres trabalhadoras, é normalmente na comunidade 
onde o recurso é mais conveniente. (CARVALHO, 1998, p.89).  
  

Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho foi necessário 

que houvesse nos centros urbanos a criação de instituições de educação infantil, 

para que os filhos dessas trabalhadores pudessem ter um lugar para ficar enquanto 

a mãe trabalhava, com isso a família divide a tarefa de cuidar e de educar a criança.   

A família, neste momento, deixa de ser uma unidade de produção, na 
qual todos os membros trabalhavam sob a autoridade de um chefe. 
Os homens passam a dirigir-se para as fábricas e as mulheres 
lançam-se para o mercado de trabalho. (VARANI, SILVA 2010, p. 
514). 

 
Com a evolução social, na segunda metade do século XX há um 

maior desenvolvimento da instituição escolar. O aprendizado deixou de acontecer 

somente dentro da família e há um aumento na escolarização. 
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A família perde gradualmente as funções que a caracterizava como 
uma microssociedade. A socialização dos filhos abandonou em larga 
medida a esfera domestica. A família, portanto, deixa de ser uma 
instituição para se tornar um simples ponto de encontro de vidas 
privadas (FERREIRA, 2007. p. 87). 

 
     A família passa a representar o privado na vida do sujeito e a 

escola o público, ou seja, a família tem o papel de passar sua cultura própria e a 

escola ensina uma cultura em comum na sociedade em que está inserida. Ao longo 

do tempo a família foi se modificando de acordo com a realidade social daquele 

período, cada momento histórico corresponde a um modelo de família dominante 

que não anula os outros modelos, mas que se caracteriza como um modelo a ser 

seguido.  

A família é fundamental no processo de cuidado da criança, sendo 

responsável pela alimentação e pela proteção da criança. A família é também quem 

dá para a criança e o adolescente as primeiras noções de regras da sociedade, 

podendo assim haver um desenvolvimento da personalidade da criança.   

 A família vem se desenvolvendo e mudando, assumindo novas 

características, de acordo com as novas necessidades que a sociedade traz. Para a 

autora Szymanzki “Nota-se, portanto, uma continua transformação de estrutura, 

organização, crenças, valores e sentimentos envolvidos na instituição familiar.” 

(SZYMANZKI, 2007, p 21). 

A família tem características especificas e importantes para a 

construção da identidade do individuo. Para Szymanzki: 

 A criança, ao nascer na família, já encontra um mundo organizado 
segundo parâmetros construídos pela sociedade como um todo e 
assimilados, idiossincraticamente, pela própria família que, por sua 
vez, também carrega uma cultura própria. A cultura familiar 
particularmente esta impregnada de valores, hábitos, mitos, 
pressupostos, modos de sentir e de interpretar o mundo, que definem 
modos específicos de trocas intersubjetivas e, consequentemente, 
tendências para a constituição do sujeito. (SZYMANSKI, 2007, p 
22,23). 
 

É a partir da família que a criança tem as primeiras noções de certo 

e o errado, de regras, como agir na sociedade, seu comportamento e sua educação 

são primeiramente passados pela família. Assim a criança é formada primeiramente 

pelos costumes da instituição familiar que está inserida. Prado coloca que:   
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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 ás novas gerações. 
(PRADO, 1981, p. 40). 

 
A relação familiar cada vez mais está empobrecendo, ou seja, na 

nossa sociedade vivemos um momento em que a relação de afeto com a família às 

vezes é menor do que com pessoas do trabalho que se vêem todos os dias. Por isso 

participam mais das vidas uns dos outros do que de alguns familiares que vêem 

menos. Segundo Prado os laços de sangue acabam gerando um sentimento de 

dever, a pessoa não consegue se sentir feliz sem nenhuma referência familiar, 

sendo que mesmo que a relação de afeto seja menor é preciso que se tenha uma 

relação com os membros da família. No entanto, “[...]. a relação familiar se mantém, 

mas seu conteúdo afetivo se empobrece.”(PRADO, 1981, p. 13).  

Mas mesmo assim, a família enquanto uma instituição importante 

continua resistindo, pois “jamais encontraremos através da historia uma sociedade 

que tenha vivido à margem de alguma noção de família. Isto é, de alguma forma de 

relação institucional entre pessoas de mesmo sangue.” (PRADO, 1981, p.8). 

O papel da família é de transmitir saberes e práticas que 

desenvolvam a socialização de seus membros mais jovens.  

A família, [...], é uma das instituições responsáveis pelo processo de 
socialização realizado mediante práticas exercidas por aqueles que 
têm o papel de transmissores – os pais- e desenvolvidas junto aos 
que são os receptores – os filhos (SZYMANSKI, 2007, p. 20). 
 

 As mudanças na organização familiar vêm fazendo cada vez mais 

com que a escola traga para seu interior valores, como a cultura e a religião, que 

seriam responsabilidades da família passar para a criança, assim sobrecarregando a 

escola e perdendo uma característica da família, sendo que quando essa troca de 

responsabilidades ocorre acaba não sendo possível que nenhuma dessas 

instituições cumpra seu papel na sociedade e na educação do individuo. Segundo 

Prado: 

Apesar dos conflitos, a família, no entanto é “única” em seu papel 
determinante no desenvolvimento da sociabilidade, da afetividade e 
do bem estar físico dos indivíduos, sobretudo durante o período da 
infância e da adolescência. (PRADO, 1981, p.13). 
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Mas a escola como o único fator socializador da criança vem sendo 

questionada, pois é algo que não pode acontecer já que esse processo depende 

também da família e da sociedade. Segundo Carvalho (2003) começa se a pensar 

em uma maneira de introduzir o aluno em outros programas, colocando a família 

como principal instituição de socialização, e devolvendo a ela suas funções, fazendo 

com que ela exerça sua autoridade junto as crianças e adolescentes, sendo que a 

escola e a família trabalhem juntas na socialização do indivíduo. 

Já se questiona a escola em tempo integral, propondo-se em seu 
lugar a jornada educacional de tempo integral. Projeta-se uma escola 
de tempo parcial conjugada a outros programas e serviços 
complementares que ampliem as oportunidades e os estímulos no 
desenvolvimento infato-juvenil. A família é revalorizada na sua 
função socializadora. Mas que isso: é convocada a exercer 
autoridade e definir limites. Espera-se uma socialização mais 
disciplinar e menos permissiva junto a crianças e adolescentes. 
Espera-se da família uma maior parceria – participando com a escola 
no projeto educacional destinado a seus filhos. Fala-se hoje, 
igualmente, em comunidade presente na escola. (CARVALHO, 2003, 
p. 17, 18). 
 

A família deve ser um lugar onde a criança encontre proteção, onde 

ela se sinta parte daquela instituição. A criança deve se sentir inserida naquele meio, 

perceber que faz parte dele. A família e a escola são as instituições de socialização 

mais importante para uma criança, sendo que é na família que a criança tem seu 

primeiro contato com o outro e a escola dá continuidade a essa relação com o outro 

e transmite os conteúdos científicos produzidos pela sociedade. Carvalho nos 

mostra que: 

Pesquisas recentes constatam que a família continua sendo um lugar 
privilegiado de proteção e de pertencimento a um campo relacional 
importante na reenergização existencial dos indivíduos (CARVALHO, 
2003, p. 19). 
 

Devemos lembrar que a família tem dever para com a educação 

geral da criança, percebendo que é nela que a criança começa reconhecer a 

sociedade e a se interagir com o outro, a inserção de um individuo na sociedade 

começa por meio da família e da cultura que ela passa aos seus membros. Mas não 

devemos esquecer que a família é uma instituição social que se relaciona com 

outras instituições sociais em especial com a escola. Sendo assim essas instituições 

devem trabalhar juntas para a formação da criança, porém reconhecendo que cada 

uma dessas instituições tem um papel diferenciado na formação do sujeito. A escola 
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é um local de aprendizagem de conteúdos escolares e secundariamente auxilia na 

socialização das crianças. 

É sobre a participação da família na escola que discutiremos no 

próximo capítulo.    
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CAPÍTULO 2 

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

Podemos entender a participação como um meio de expor as 

opiniões e argumentos sobre um assunto, apontando suas ideias para que possam 

ser ouvidas, exploras, escolhidos os melhores argumentos para que possam ser 

colocados em prática. 

A participação deve estar presente onde há uma necessidade de se 

deliberar sobre um assunto conhecido em que queremos ajudar nas decisões para 

melhorar o que não achamos estar de acordo, e também é importante que haja a 

participação para mostramos interesse sobre contextos em que estamos incluídos. 

Bordenave coloca que:    

A participação está na ordem geral do dia devido ao 
descontentamento geral com a marginalização do povo com os 
assuntos que interessam a todos e que são decididos por poucos. O 
entusiasmo pela participação vem das contribuições positivas que ela 
oferece. (BORDENAVE, 1983, p. 12). 

 
A participação deve ter como objetivo melhorar as questões que se 

encontram em discussão, pois as decisões devem ser tomadas por todos os 

interessados e não apenas por poucos. 

Para que possamos entrar em acordo com as decisões tomadas é 

necessário que os envolvidos participem, expondo quais os seus argumentos 

também sugestões para que possa haver acordo a partir do que o coletivo achar que 

sejam os melhores argumentos. Para Bordenave “a participação popular e a 

descentralização das decisões mostram-se como caminhos mais adequados para 

enfrentar os problemas graves e complexos dos países em desenvolvimento.” 

(BORDENAVE, 1983, p. 14). 

O sujeito social precisa participar para poder se garantir a partir 

daquilo que o coletivo acredita ser o melhor encaminhamento para as questões a 

serem encaminhadas. Com essa participação os sujeitos aprendem a conviver em 

grupo, respeitando as diferenças e construindo ideias segundo o que será melhor 

para todo o grupo envolvido, ensinando e aprendendo com os outros, respeitando 

para que possa ser respeitado.  

A sociedade se organizando passa a ter poder, participando e 

interagindo com os poderes constituídos, ou seja, com o Estado. Assim ela pode se 

mobilizar e se manifestar de forma que ajude nas decisões a serem tomadas. 
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A sociedade precisa participar do que é do interesse de todos para 

que possa cobrar o que lhe é de direito, para isso deve expor suas opiniões para 

que as decisões importantes para todos que estão inseridos no meio saibam que 

decisões tomar a partir do que está sendo discutido para que aconteçam os 

desenvolvimentos necessários. Com isso a participação se torna imprescindível para 

que as pessoas possam compreender e decidir sobre o que é melhor para 

determinada sociedade em um determinado tempo.  

 A participação deve trazer as pessoas experiências diferentes, a 

partir das quais elas possam interagir com os outros. Para Bordenave (1983) a 

participação tem duas bases integrantes, uma é a base afetiva, que, segundo o 

autor, possibilita termos prazer em fazer as coisas em grupo. A outra base é a 

instrumental que é aquela em que fazemos as coisas com os outros porque é mais 

eficaz do que fazer sozinho.      

A sociedade deve ser participativa e para que isso ocorra é preciso 

que todos os indivíduos nela inseridos produzam, gerenciem e usufruam do que a 

sociedade deve oferecer, organizando as instituições sociais para que seja possível 

acontecer essa participação.  

Sempre houve formas de participação presentes na sociedade, 

sendo que desde o começo da humanidade o homem participa na sua família, na 

religião, nos modos de produção da sobrevivência que a sociedade precisa para 

aquele momento. Dessa maneira, há modos de participação que são impostos, “nos 

quais o indivíduo é obrigado a fazer parte de grupos e realizar certas atividades 

consideradas indispensáveis.” (BORDENAVE, 1983, p. 28). 

Bordenave também apresenta a participação voluntária, na qual os 

participantes criam um grupo com afinidades, com opiniões em comum, definindo 

seus objetivos com as questões determinadas pelo grupo, e a partir dessas 

questões buscam como podem alcançar os objetivos do grupo.    

Há também a participação concedida, que para Bordenave é vista 

como “parte de poder ou de influência exercida pelos subordinados e considerada 

como legítima por eles mesmos e seus superiores.” (BORDENAVE, 1983, p. 29), 

como por exemplo pessoas que podem opinar e contribuir nas decisões. Mas 

apenas um pequeno grupo mantém o poder de decisão. Assim como em uma 

associação de Pais e Mestres e Funcionários, na qual os membros podem expor 
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suas opiniões, mas geralmente é a direção da escola que tem a autoridade para 

decidir. 

 Para Bordenave os pais que tem maior participação na vida escolar 

de seus filhos poderiam fazer com que os trabalhos dentro da escola fossem mais 

apropriados para suas necessidades e interesses. A escola participando na 

comunidade aumentaria a competência do uso de lugares da comunidade que 

sirvam também para aprendizagem, aumentando o alcance da escola. Para o autor 

“por sobre todas as coisas, a participação escola – comunidade constitui um 

laboratório vivo onde os futuros cidadãos aprendem a difícil arte da convivência 

democrática.” (BORDENAVE, 1983, p. 61). 

As reuniões da APMF se tornam importantes para que os pais 

possam conhecer melhor a vida escolar de seus filhos, ocorrendo sua participação 

na escola, a partir dela se torna possível que os pais se interem sobre o que a 

escola trabalha com os aluno podendo opinar nas decisões importantes para a 

escola, conversando com os professore e funcionários da escola, exercendo seu 

direito de participação e assim se envolvendo e ajudando, junto com o corpo 

docente, a melhorar o desenvolvimento escolar de seu filho. 

Nas reuniões escolares entre professores e responsáveis, estes 

devem se sentir à vontade para conversar e discutirem juntos qual a melhor forma 

de encaminhar as situações. Para Varani e Silva: 

As reuniões de pais e mestres também constituem meios pelos quais 
os pais tomam esse contato e são a forma mais expressiva de 
envolvimento deles com a escola. Embora, muitas vezes, mostrem-
se tímidos quando estão na presença de outros pais, no diálogo 
individual com o professor, demonstram-se muito interessados no 
que diz respeito ao desenvolvimento escolar do filho (VARANI, 
SILVA, 2010, p. 521). 

  

É importante que a família se sinta parte da escola, sendo que 

ambas devem ver uma a outra como aliada na transmissão do saber.  

A APMF também possibilita maior participação dos alunos sobre 

assuntos importantes na escola e que também são de seu interesse, assim o aluno 

interage com toda a comunidade escolar, expondo suas opiniões e ajudando a 

escola na interação com os alunos e suas famílias.        

Com a participação escolar a sociedade aprende a participar 

politicamente, aliando- se a processos de relações sociais, assim como afirma Gohn:     
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A escola – pública, comunitária ou particular–, enquanto instituição 
que perpassa a vida dos indivíduos em diferentes momentos de sua 
história, tem uma relevância fundamental nos processos 
participativos que estamos destacando. A participação na Escola 
gera aprendizado político para a participação na sociedade. (GOHN, 
2004. p. 50). 

 
Para que a escola seja democrática é preciso que ela ouça a 

comunidade escolar, buscando o coletivo e desenvolvendo o conselho escolar para 

a distribuição do poder, sendo que assim o trabalho será feito no coletivo e as 

tarefas e decisões da escola serão distribuídas. 

 Com o conselho de classe também se torna possível a participação, 

sendo que as decisões serão executadas no coletivo. A comunidade escolar 

participa avaliando além do processo didático, a escola como um todo, repensando 

sobre o Projeto Político Pedagógico, para que através do diálogo possa ocorrer a 

participação de todos os envolvidos no processo educativo da escola.   

A escola pode ser um espaço civilizatório, sendo que deve gerar um 

aprendizado político aos sujeitos que dela participam, e preparando-os para 

participarem da vida em sociedade, formando cidadãos participativos. Para Gonh 

(2004), nas escolas a participação da família e da comunidade possibilita que haja a 

interferência em decisões sobre o seu funcionamento.  

A escola sendo uma instituição com caráter educador e socializador 

abrange tanto aspectos da sociedade por inteiro quanto individuais, pensando assim 

é preciso que a educação se promova por inteiro, se veja inserida na sociedade e no 

cotidiano de seus alunos. A escola organiza seus conteúdos a partir da cultura e da 

diversidade encontrada na sociedade, atende as famílias e se tornando um espaço 

de interação entre os alunos seus familiares e os professores. Paro reafirma esse 

pensamento enfatizando que:    

Em síntese, o que parece essencial na defesa da escola pública de 
qualidade é que se refira a educação por inteiro, não apenas a 
aspectos parciais passíveis de serem medidos mediante provas e 
exames convencionais. Como processo de atualização histórico-
cultural, a educação envolve dimensões individuais e sociais, 
devendo visar tanto ao viver bem pessoal quanto à convivência 
social, no desfrute dos bens culturais como herança histórica, faz 
parte dessa herança cultural. (PARO, 2001, p. 45). 

 
Por isso em alguns bairros as escolas passaram a ter o papel de 

centros comunitários, pois a falta de verbas, a violência e as drogas nas escolas, 
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fizeram com que a escola buscasse por ajuda, como se aliando com organizações 

populares.    

Assim, as escolas passaram a ser, além de espaços de formação e 
aprendizagem, agentes de construção de territórios civilizatórios, 
articuladoras de ações que retomem o sentido da civilidade humana. 
No entanto, essa influência não advém apenas de uma tendência da 
escola em direção ao bairro: no interior da escola também existem 
novos espaços de participação, tais como os distintos conselhos. 
(GOHN, 2004. p 56). 

 
Acrescentando maior importância na participação dos indivíduos em 

ações sociais, a autora afirma que “só exercem uma participação ativa nos 

colegiados aqueles pais com experiência participativa anterior, extra-escolar, 

revelando a importância da participação dos cidadãos em ações coletivas na 

sociedade civil.” (GOHN, 2004. p. 57). 

Assim a importância da participação se dá por meio das 

experiências vividas em grupo, ou seja, é participando que se aprende a participar, a 

escola se torna cada vez mais importante nesse processo, sendo que o sujeito 

inserido na escola aprende a desenvolver atividades em grupo, a se relacionar com 

o outro, as relações que ele traz de fora da escola também são de grande 

importância nesse processo, pois com a interação das relações que ele tem tanto na 

escola como fora dela acaba proporcionando ao aluno  que ele inclua os conteúdos 

escolares no seu cotidiano fora da escola. 

Com a comunidade na qual a escola está inserida participando 

ativamente da escola seria possível pensar nas necessidades deste grupo como 

uma prioridade para programar as atividades a serem desenvolvidas com os alunos. 

Vianna corrobora nesse sentido afirmando que:      

As atividades educacionais seriam planejadas a partir das reais 
necessidades de cada comunidade e visando, de uma forma ou de 
outra, preparar indivíduos atuantes, que possam suprir essas 
necessidades e resolver seus grandes problemas. (VIANNA, 1986, p. 
13). 

 
O trabalho escolar com a participação da comunidade deve ter como objetivo 

a formação integral do aluno, por meio da escola, da família e de toda a 

comunidade, procurando educar o aluno para afazeres que o homem tem no mundo 

moderno, atendendo as suas reivindicações, mas sem deixar de desenvolver nele a 

formação sócio-política, para que possa se tornar um sujeito esclarecido capaz de 

entender a sociedade em que vive e atuar para transformá-la.   
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A escola além de ensinar os conteúdos sistematizados pela sociedade, que é 

a sua função primeira, também ensina os papéis da vida adulta, pois para aprender 

a se relacionar socialmente é preciso que se tenha uma vivência em sociedade, 

como na escola e nas práticas escolares.  

As pessoas devem aprender a refletir sobre o meio em que estão 

inseridas, para que haja uma qualidade na participação. Bordenave coloca que: 

A qualidade da participação se eleva quando as pessoas aprendem a 
conhecer sua realidade; a refletir; a superar contradições reais ou 
aparentes, a identificar premissas subjacentes; a antecipar 
consequências; a entender novos significados das palavras; a 
distinguir efeito de causas, observações de inferências e fatos de 
julgamentos.  (BORDENAVE, 1983, p. 71). 

 
Sendo que a participação deve ser vista como uma conduta, algo 

que se dá por meio do coletivo, podendo ser aprendida somente quando nos 

inserimos em um grupo, e nele aprendemos a resolver os problemas respeitando o 

outro.  

Para que exista uma consciência política melhor organizada dentro 

da escola é preciso que se desenvolva um ambiente onde todos participem como 

sujeitos que têm direitos e deveres decididos a partir de questões que afetam todos 

os que estão comprometidos com a escola. Assim a qualidade do ensino na escola 

acontece a partir desse movimento de participação e interação da escola e da 

família. 

A qualidade escolar não se pode dar alienada da família, em especial 
dos pais e mães dos educandos. É aí que entra a necessidade de se 
providenciarem tempos e espaços constantes e organizados de 
contato direto com os pais da escola. (PARO, 2001, p. 88). 
 

É importante que haja comunicação entre os pais e os professores 

para que a família possa compreender os conteúdos e também valores que seus 

filhos aprendem na escola, assim os pais poderão dar continuidade a essa 

aprendizagem em casa, mas a escola também deve compreender as experiências 

que seu aluno já traz de sua vivência, do que aprendeu com a sua família e com os 

as pessoas com que se relaciona ora da escola, garantindo uma variedade de 

valores desenvolvidos historicamente e comprometidos com uma sociedade melhor.   

Também se torna importante o desenvolvimento de espaços dentro 

da escola onde os pais tenham a liberdade e possam se comunicar entre si e 

também que a escola esteja aberta para esclarecer as dúvidas dos pais sobre a 
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educação do filho, e também que a família se disponibilize a estar presente nas 

discussões que tem como assunto e objetivo a educação de seus filhos.     

A escola deve saber o que pretende no campo educacional, 

pensando na comunidade que atende e quais as dificuldades encontradas pelos 

seus alunos. Para que isso possa ocorrer é preciso que aconteça um trabalho em 

conjunto com os pais, professores, alunos, e todo o corpo técnico da escola, assim 

os objetivos da escola se tornam claros para todos os interessados, sendo que 

dessa forma eles podem ser alcançados. 

Devemos pensar num planejamento com objetivos que busque 

relacionar o saber da sala de aula e o saber extraclasse, com a cooperação dos 

indivíduos que estão relacionados com a escola e com o meio em que ela se insere 

é possível que esse planejamento alcance com mais eficácia seus objetivos, levando 

em consideração as opiniões dos alunos, dos pais, e de todo os que se introduziram 

nesse processo de construção de um planejamento cooperativo.      
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CAPÍTULO 3 

COMO TEM SE DADO A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA EM ALGUMAS 

ESCOLAS???? 

O dever de cuidar e educar a criança, primeiramente é da família, o 

papel da escola é o de se responsabilizar pela educação formal. A família e a escola 

juntas devem ajudar no desenvolvimento físico, intelectual, moral, emocional e 

afetivo dos alunos 

A escola cobra muito a participação dos responsáveis pelos alunos. 

Mas para que essa participação aconteça essa escola deve oferecer a esses 

responsáveis oportunidades para que possam não apenas frequentar em dias de 

reuniões, mas que também possam ter uma relação onde a escola conheça a família 

de seus alunos e também que a família possa conhecer o trabalho que é feito na 

escola com seu filho. Segundo Szymasnski 

 [...] antes de iniciar qualquer trabalho, é necessário que os próprios 
profissionais envolvidos se conscientizem de seus próprios modelos de 
família e de seus preconceitos em relação aos “desvios” desse modelo e 
conheçam as famílias com as quais vão trabalhar nos seus contextos 
históricos e sociais.( SZYMANSKI ,2007, p.43). 

 
O primeiro colégio que tive a oportunidade de aplicar o questionário, 

a duas professoras que chamarei de professoras A e C, e uma pedagoga que 

chamarei de B da instituição, foi o Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, 

localizado na cidade de Apucarana, na área central da cidade. No Projeto Político 

Pedagógico a escola é vista como uma instituição que deve englobar o agir humano, 

pensando nos projetos coletivos e pessoais dos indivíduos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem, buscando uma perspectiva pedagógica progressista, 

procurando superar os problemas que envolvem a educação. 

O PPP (2012) ainda cita que família e a escola devem estar 

integradas para que ocorra uma melhoria nas funções que cabem a cada uma 

dessas instituições, essa parceria se torna fundamental para o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno. A família e a escola têm o dever de educar, sendo que para 

que isso ocorra devem trabalhar juntas, garantindo os direitos da criança, e dando a 

ela apoio para aprender e se desenvolver.  

Assim como está inserido no PPP (2012) da escola, as professoras 

relataram que o colégio por estar inserido em uma área central da cidade, acaba 
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atendendo vários modelos de família, de todas as classes sociais e de diferentes 

bairros da cidade. 

        Nos questionários pude perceber a dificuldade que a escola 

tem a respeito da participação dos pais, sendo que as professoras e a pedagoga da 

escola colocam que é muito difícil que os pais participem de projetos e se integrem 

da vida escolar do filho, pois a maioria dos pais trabalha em empresas que não 

permitem a sua saída para irem à escola de seu filho, e nem mesmo que atendam 

telefonemas da escola. Assim como está na resposta do questionário de uma das 

pedagogas: 

Dificilmente a escola consegue a participação das famílias, pois a 
maioria trabalha em empresas que não permitem que seus 
funcionários atendam os telefonemas do colégio e não podem perder 
horas e nem mesmo minutos de trabalho, uma vez que sofrem 
descontos em seus salários. (PEDAGOGA B) 
 

O PPP (2012) da escola traz essas informações, sendo que a 

principal ocupação dos pais dos alunos são as facções, fábricas de bonés, 

reciclagem, com renda média de dois salários mínimos, incluindo horas extras.  O 

nível de escolaridade da maioria dos familiares dos alunos é o Fundamental 

incompleto. 

As professoras declaram que dificilmente conseguem a participação 

dos pais em projetos envolvendo a escola e a família, que na maioria das vezes 

essa participação ocorre apenas em reuniões, como para a entrega de boletins, e 

mesmo assim muito dos pais não comparecem. Em uma conversa rápida que tive 

com pedagoga da instituição ela me mostrou a quantidade de boletins que os pais 

ainda não haviam buscado, e me relatou que mesmo realizando reuniões em três 

períodos do dia alguns dos pais ainda não comparem em nenhum desses horários. 

Quando questionada sobre sugestões para melhorar a participação 

da família na escola, a pedagoga B relata que gostaria que houvesse:  

[...] intervenção do Conselho Tutelar e do Ministério Público, junto às 
empresas para que estas permitam que os pais possam atender aos 
telefonemas ou convocações das escolas onde seus filhos estudam 
[...] (IBIDEM). 
 

Falam também de mais reuniões durante o ano, e o desenvolvimento de 

atividades que possam envolver os pais, os alunos e a escola.   

O Projeto Político Pedagógico da escola coloca o conselho de classe 

como 
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Importante instância avaliativa, órgão colegiado, de natureza 
consultiva e deliberativa em assuntos didáticos - pedagógicos, tendo 
como foco norteador, analisar as ações educacionais, indicando 
alternativas que venham ao encontro da efetivação do processo 
ensino-aprendizagem. (PPP, 2012, p.37)  

 
 Dessa forma a escola realiza um pré-conselho com o colegiado para que 

tenha tempo de interferir no processo de ensino e de aprendizagem, dando aos 

alunos a oportunidade de ter os conteúdos apresentados de diferentes formas, a 

partir daí acontece o Conselho de Classe, com a participação da equipe pedagógica, 

corpo docente e representação facultativa de alunos e pais.  

O segundo colégio em que apliquei os questionários em duas 

pedagogas que chamarei de F e D e uma professora que chamarei de E foi o 

Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo situado no centro, na cidade de 

Apucarana. 

As professoras descreveram que as famílias atendidas pelo colégio, 

são em maioria tradicionais (nucleares) ou com pais separados, e em alguns casos 

são os avós que cuidam dos alunos. 

Os educandos do Colégio Cerávolo são de vários bairros, e de 

famílias de trabalhadores, que tem extensa carga horária em seus empregos, sendo 

que muitas dessas famílias não dispõem de tempo para acompanhar a vida escolar 

de seus filhos.    

O PPP (2012) do colégio traz que uma das funções da escola é a de 

formar um cidadão atuante na sociedade e no mundo do trabalho, priorizando a 

função social da escola que é o de ensinar. O colégio pretende formar alunos 

críticos, humanos, participantes da sociedade em que estão inseridos, 

desempenhando seu papel de cidadão e compreendam o real significado de 

liberdade.  

 Entre as instâncias colegiadas, destacam-se a APMF e o Conselho 

Escolar. Que segundo as respostas que obtive nos questionários, são formas 

usadas para que ocorra a participação dos pais na escola, sendo que essa 

participação também ocorre por meio de palestras e reuniões para a entrega de 

boletins e discussões pedagógicas. Assim como relata a professora E a participação 

dos responsáveis ocorre “através de reuniões de entrega de boletins e outros 
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assuntos como palestras com psicólogos, APMF, Conselho Escolar e quando 

solicitados pela direção e equipe pedagógica.” (PROFESSORA E) 

Pensando em como pode haver maior interação da família na escola 

as respostas foram que a escola propõe reuniões com pais e professores, também 

com profissionais como psicólogos, psicopedagogos e profissionais da saúde.  

Conforme o PPP (2012) desta escola para que aconteça a gestão 

democrática da escola é preciso um trabalho pedagógico com metas como: o maior 

envolvimento da família em atividades como programações artísticas e esportivas; 

reuniões específicas com pais, alunos, professores e equipe pedagógica; 

convocações individuais para problemas mais graves; reuniões para entrega de 

boletins; garantir a plena atuação das instâncias colegiadas - APMF e Conselho 

Escolar; incentivar a atuação do Grêmio Estudantil; realizar eleições para 

representantes de turma; promover palestras, entrevistas ou outras atividades com 

profissionais de diferentes áreas, que possam ajudar o aluno a decidir-se 

profissionalmente. 

Na pergunta sobre como gostariam que ocorresse a participação da 

família na escola e quais as sugestões para melhorar a participação as respostas 

foram que os pais colaborassem mais incentivando uma rotina dos estudos, e que 

os responsáveis pelo aluno deveriam ser mais atuantes em sua na vida escolar. 

Assim como a pedagoga F responde que: 

A presença dos pais deveria ser mais atuante, pois infelizmente, 
muitos que realmente precisam acompanhar o desenvolvimento 
acadêmico de seus filhos não comparecem a escola regularmente. 
Neste estabelecimento de ensino, mesmo com alunos do período 
noturno e maiores de idade, temos a prática de informar as famílias 
sobre excessos de falta, problemas de saúde apresentados no 
período escolar e nem os dispensamos antes do horário sem a 
prévia autorização do responsável pelo aluno. (PEDAGOGA F) 
     

A família deve estar presente na escola para que possa entender 

como o seu filho está sendo inserido na sociedade e para qual sociedade ele está 

sendo preparado, quais são os conteúdos e valores que a escola ensina para seus 

alunos. Para a escola é importante que aconteça essa participação para que os 

professores compreenda melhor o que o aluno já traz de saberes, a cultura e a 

sociedade em que a família desse aluno está inserida e como ele se insere nessa 

sociedade, a escola, pode a partir desses conhecimentos que tem do aluno e de seu 
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cotidiano fora da escola, pensar em maneiras de atender suas necessidades e 

especificidades.  

Um olhar educativo para a família sugere que as práticas podem ser 
aprendidas e/ou modificadas segundo uma proposta educacional e 
que os pais, enquanto educadores, podem ser sujeitos de um 
programa de formação este seria um serviço importante a ser 
oferecido às famílias, já que se cobra tanto sua participação na 
educação das crianças e jovens e seu envolvimento em outras 
instituições educativas, principalmente a escola (SZYMANSKI,2007, 
p. 30). 
 

A escola e a família têm papéis específicos na vida da criança, mas 

as duas devem buscar o desenvolvimento dela, para Szymanski:   

[...] o que ambas têm em comum é o fato de preparem os membros 
jovens para sua inserção futura na sociedade e para o desempenho 
de funções que possibilitem a continuidade da vida social. 
(SZYMANSK, 2007, p. 98).  

 
Sendo que para a família há um maior caráter de afeto, de cuidado, a família 

é a instituição que passa para a criança a primeira relação com o outro, já a escola 

tem um dever maior em passar conteúdos específicos e importantes para a vida em 

sociedade, a escola é uma instituição que desenvolverá na criança o convívio com o 

outro, e não apenas com pessoas da família e da comunidade, mas com culturas e 

experiências diferentes da dela, possibilitando uma troca de saberes, e é preciso 

que se respeite essas diferenças.  

É preciso que o professor leve em conta que nem sempre o que ele 

acha que é problema da família é o que atrapalha no desenvolvimento escolar da 

criança. Ele deve refletir sobre sua prática educacional, e não atribuir o fracasso 

escolar de seu aluno aos problemas de sua família, sendo que: 

•  “família desestruturada” não quer dizer mais do que uma 
família que se estrutura de forma diferente do modelo de família 
nuclear burguês; 
• A mera forma de a família se organizar não é responsável pelo 
comportamento acadêmico de suas crianças; 
• As próprias famílias são vítimas de violência (a da segregação 
social e as outras); 
• sua condição de famílias trabalhadoras dificulta um 
acompanhamento mais próximo do trabalho acadêmico das crianças. 
Sua baixa escolaridade também dificulta esse acompanhamento. 
(SZYMANSKI, 2007, p.105). 

 
O professor deve levar em conta as experiências que o aluno tem 

em sua família, mas não culpar essa família por erros e fracassos que são da 

escola. É preciso que haja uma avaliação sobre o processo de ensino aprendizagem 
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para verificar sobre o que está atrapalhando seu rendimento escolar. A escola não 

pode jogar simplesmente a culpa do insucesso escolar para a família. Mas sim que 

ambas as instituições precisam saber que tem deveres diferentes para com a 

criança e seu desenvolvimento.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho possibilitou maior esclarecimento sobre a questão da 

participação da família na escola, sendo que entendemos melhor sobre as muitas 

formas de participação e interação família-escola. 

Percebemos que esse assunto é muito amplo, pois contempla a 

sociedade em que se insere a família e a escola, o nível social, cultura e os valores 

apresentados, tanto pela família quanto pela escola, as relações que o aluno tem 

dentro da escola e fora dela, e muitos outros temas. 

Observamos com as leituras realizadas, que ainda há muito que 

esclarecer sobre essa participação, sendo que o assunto família e escola é um tanto 

amplo. As leituras possibilitaram repensar sobre a família e suas mudanças ao longo 

dos tempos, as diferentes formas de família e como estas são vistas pela sociedade, 

também em como elas se inserem na escola e se relacionam com esse meio. 

Refletimos sobre os vários meios de participação e como podem ser 

esses processos, sendo que o interesse da participação cabe tanto a família do 

aluno quanto à escola, pois ambas estão envolvidas no processo de 

desenvolvimento integral do aluno. 

A participação pode acontecer por meio de várias instâncias 

colegiadas como a APMF, conselhos, reuniões escolares, festividades que envolvam 

a comunidade e a escola, mas também cabe aos pais o interesse de participar da 

vida escolar de seus filhos, sendo que a família é a primeira instituição em que a 

criança terá noções de valores, cultura, educação e relação com o outro. A escola 

seria uma continuidade desse aprendizado, introduzindo também no contexto do 

aluno os conhecimentos científicos sistematizados e que foram construídos pela 

sociedade, sendo que esta seria a mais importante das funções escolares. 

Com as entrevistas realizadas vimos que em muitas das escolas a 

participação é algo de extrema dificuldade, sendo que muitos dos pais trabalham e 

não tem muito tempo para que aconteça essa interação entre família e escola. Por 

outro lado a escola nem sempre dá o devido valor a essa interação, pois muitas 

vezes chamam os pais na escola apenas para falar sobre problemas com os filhos, 

assim desanimando os pais de se relacionarem com a escola e a vida escolar dos 

filhos.   
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É preciso que haja responsabilidades para com a educação do 

aluno, tanto por parte da família, quanto da escola, sendo que estas duas 

instituições, trabalhando juntas, poderão ajudar o aluno no seu desenvolvimento e 

em sua vida na sociedade. 
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QUESTIONÁRIO PROFESSORA A 

COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT: 

 

Sexo: (x) feminino           (  ) masculino  

Idade: 38 

Série em que atua: Sexto Ano do Ensino Médio          

 Formação: Ciências Biológicas 

 

1. Quais as características (modelos) das famílias atendidas pela escola? 

De vários níveis sócio-econômicos e culturais 

 

2. Quais são as atividades – projetos, outros - que a escola realiza para que haja 

maior interação entre a escola e as famílias? 

Existe uma semana inteira no mês de outubro destinada a essa integração, porém 

desconheço as atividades. 

 

3. Como ocorre a participação da família na escola ? 

Geralmente quando são convocados para discutirem problemas disciplinares e 

educacionais de seus filhos. Embora haja ausência dos pais em alguns casos. 

 

4. Como você gostaria que essa participação ocorresse e quais as suas 

sugestões para melhorar essa participação? 

Através de mecanismos que levassem os pais/responsáveis a um maior 

comprometimento com a educação de seus filhos; esses mecanismos poderiam ser: 

mais reuniões, maior integração com as atividades escolares, etc.  
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QUESTIONÁRIO PEDAGOGA B: 

COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT: 

 

Sexo: (x) feminino           (  ) masculino  

Idade: 65 

Série em que atua: Ensino Médio                  

 Formação: Pedagogia- Pós graduação em Educação Especial 

 

1. Quais as características (modelos) das famílias atendidas pela escola? 

Nosso colégio é procurado por famílias de varias classes sociais, oriundos de 

diferentes bairros do município e também dos Distritos e zona rural. 

 

2. Quais são as atividades – projetos, outros - que a escola realiza para que haja 

maior interação entre a escola e as famílias? 

O projeto que a escola realiza e consegue que haja maior interação entre a escola e 

as famílias é a “Dumont Fest”, que é uma festa anual temática. O demais projetos 

envolvem apenas professores, alunos, direção e pedagogos. Os alunos do curso 

técnico de química desenvolveram uma Mostra Cientifica Cultural.  

 

3. Como ocorre a participação da família na escola ? 

Dificilmente a escola consegue a participação das famílias, pois a maioria trabalha 

em empresas que não permitem que seus funcionários atendam aos telefonemas do 

colégio e não podem perder hora e nem mesmo minutos de trabalho, uma vez que 

sofrem descontos em seus salários. 

 

4. Como você gostaria que essa participação ocorresse e quais as suas 

sugestões para melhorar essa participação? 

A nossa sugestão é que haja uma intervenção do Conselho Tutelar e do Ministério 

Publico, junto às empresas para que estas permitam que os pais possam atender 

aos telefonemas ou convocações das escolas onde seus filhos estudam, sem 

prejuízo nos seus salários. Mesmo quando realizamos reuniões em três horários 

diferentes, os pais não comparecem. Gostaríamos que a participação dos pais fosse 

mais efetiva, pois não comparecem se quer nas reuniões para acompanhar as notas 

dos filhos.     
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QUESTIONÁRIO PROFESSORA C: 

COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT: 

 

Sexo: (x) feminino           (  ) masculino  

Idade: 37 

Série em que atua: sexto ano do ensino médio          

 Formação: Matemática 

 

1. Quais as características (modelos) das famílias atendidas pela escola? 

Todas as classes sociais, bairros periféricos da cidade, baixo nível social e cultural, 

famílias desestruturadas. 

 

2. Quais são as atividades – projetos, outros - que a escola realiza para que haja 

maior interação entre a escola e as famílias? 

SESC, gincana cultural, semana da integração escola comunidade, atividades 

diversificadas envolvendo pais/alunos/professores – Dumont Fest. 

 

3. Como ocorre a participação da família na escola ? 

A participação é mínima, pois a maior parte dos pais trabalha e as empresas não os 

libera para que estes possam estar vindo a escola para conversar sobre seus filhos. 

Falta de interesse de alguns pais sobre seus filhos. 

 

4. Como você gostaria que essa participação ocorresse e quais as suas 

sugestões para melhorar essa participação? 

Gostaria que o conselho tutelar intervisse com regras mais rígidas em questão a 

participação dos pais na escola. Atividades diversificadas envolvendo 

pais/alunos/escola. Reuniões mensais/bimestrais (presença mais efetiva dos pais 

nas reuniões). Acompanhamento das atividades que o aluno realiza na escola e me 

casa pelos pais.  
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QUESTIONÁRIO PEDAGOGA D:  

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR IZIDORO LUIZ CERÁVOLO 

 

Sexo: (x) feminino           (  ) masculino  

Idade: 30 

Série em que atua: Ensino Médio          

 Formação: Pedagogia 

 

1. Quais as características (modelos) das famílias atendidas pela escola? 

Família tradicionais (alguns pais separados). A maioria dos filhos de pais separados 

fica com as mães. 

 

2. Quais são as atividades – projetos, outros - que a escola realiza para que haja 

maior interação entre a escola e as famílias? 

Reuniões dos pais e professores, com os profissionais especializados tipo 

psicólogos e psicopedagoga. Orientando a diferença de estudar e acompanhar nas 

tarefas de casa. 

 

3. Como ocorre a participação da família na escola ? 

Alguns pais são bem presentes e acompanham seus filhos nas reuniões de entrega 

de boletins. 

 

4. Como você gostaria que essa participação ocorresse e quais as suas 

sugestões para melhorar essa participação? 

Os pais precisam incentivar seus filhos, rever as lições de casa. Combinar uma 

rotina de estudo. Pai presente aluno rende no desempenho. 
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QUESTIONÁRIO PROFESSORA E: 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR IZIDORO LUIZ CERÁVOLO 

 

Sexo: (x) feminino           (  ) masculino  

Idade: 42 

Série em que atua: Sexto Ano do Ensino Médio          

 Formação: Educação Física 

 

1. Quais as características (modelos) das famílias atendidas pela escola? 

Famílias: tradicional (pai e mãe); os pais separados, os avós ajudam cuidar para as 

mães trabalharem 

 

2. Quais são as atividades – projetos, outros - que a escola realiza para que haja 

maior interação entre a escola e as famílias? 

Reuniões de pais e professores, profissionais especializados como psicólogo, 

psicopedagogo, profissionais de saúde. 

 

3. Como ocorre a participação da família na escola ? 

Através de reuniões de entrega de boletins e outros assuntos como palestras com 

psicólogos, A.P.M.F., Conselho Escolar e quando solicitados pela direção e equipe 

pedagógica. 

 

4. Como você gostaria que essa participação ocorresse e quais as suas 

sugestões para melhorar essa participação? 

Na colaboração para criar uma rotina de estudos e acompanhar as tarefas de casa. 
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QUESTIONÁRIO PEDAGOGA F: 

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR IZIDORO LUIZ CERÁVOLO 

 

Sexo: (x) feminino           (  ) masculino  

Idade: 48 

Série em que atua: Ensino Médio          

 Formação: Pedagogia 

 

1. Quais as características (modelos) das famílias atendidas pela escola? 

Famílias: tradicional (pai e mãe), pais separados (com e sem outra união); avós com 

a guarda dos netos. 

 

2. Quais são as atividades – projetos, outros - que a escola realiza para que haja 

maior interação entre a escola e as famílias? 

Reuniões de pais e professores com outros profissionais (psicólogo, outros 

profissionais da saúde) visando orientações e suporte para situações problemas. 

Essas reuniões fazem parte do planejamento da escola, mas se necessário for 

organizamos também fora do mesmo, que deve ser flexível. 

 

3. Como ocorre a participação da família na escola ? 

Participam das reuniões para entrega dos boletins e também da APMF, Conselho 

Escolar e também quando solicitados/ convocados pela direção e/ou pedagogas – 

através de contato telefônico e escrito 

 

4. Como você gostaria que essa participação ocorresse e quais as suas 

sugestões para melhorar essa participação? 

A presença dos pais deveria ser mais atuante, pois infelizmente, muitos que 

realmente precisam acompanhar o desenvolvimento e desempenho acadêmico de 

seus filhos não comparecem à escola regularmente. Neste estabelecimento de 

ensino, mesmo com alunos do período noturno e maiores de idade, temos à prática 

de informar as famílias sobre excessos de faltas, problemas de saúde apresentados 

no período escolar e nem os dispensamos antes do horário sem a prévia 

autorização do responsável pelo aluno. 


