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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve por objetivo geral refletir sobre o fenômeno família, no que 
se refere a seus conceitos e modelos emergentes na atualidade, em consonância 
com a função social da escola. Os objetivos específicos foram: apresentar o histórico 
do conceito de família, bem como suas novas configurações emergentes na 
atualidade, decorrentes das transformações sociais e dos valores neoliberais; 
diferenciar a função social da escola e da família; apresentar os possíveis tipos de 
participação da instituição familiar no espaço escolar no processo de gestão 
democrática; analisar a experiência vivida pelo Colégio de Aplicação, no intuito de 
resgatar a parceria família e escola. O estudo se justifica dada a importância da 
parceria entre ambas as instituições. Para desenvolver este trabalho, foram 
utilizados como procedimentos de pesquisa: análise documental do PPP da escola, 
observação de campo, participação no conselho de classe e reunião de pais. A 
pesquisa abordou questões no que se refere à relação da família com a escola, 
tendo como espaço empírico o Colégio Estadual Professor José Aloisio Aragão, 
também conhecido como Colégio de Aplicação. A coleta de dados ocorreu durante o 
estágio de Gestão Formal, ofertado pelo currículo do curso de Pedagogia, no ano de 
2011. O trabalho possibilitou observar que tal iniciativa encontra-se em processo de 
construção, dada a complexidade das relações a serem estabelecidas entre as 
partes envolvidas neste contexto. Verificamos que o colégio encontrou diferentes 
obstáculos. Entretanto, é possível sim que tal experiência se concretize a partir do 
momento que todos os envolvidos se empenhem em realizar suas funções, tendo 
clareza do papel da família e do papel da escola no processo educativo. 
 

Palavras-chave: Educação. Família. Escola. Gestão Democrática. Processo 
Educativo.
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INTRODUÇÃO  

 

Vivemos em tempos turbulentos em que as mudanças econômicas, 

sociais e políticas se refletem profundamente nas relações familiares e que, 

consequentemente, acabam por culminar em desafios, cada vez maiores, no âmbito 

escolar. 

É nesse espaço de socialização dos sujeitos que se faz presente 

uma grande diversidade, seja no âmbito social, cultural, físico e intelectual, realidade 

essa em que todos estão inseridos e na qual a família tem seu papel de destaque.   

De acordo com Costa, Fossatti e Neto (2010), o conceito de família 

não é unívoco, pois, são diversos os aspectos variáveis que interferem neste termo e 

que vem a determinar distintas configurações familiares existentes no mundo 

contemporâneo.  

Sendo assim, torna-se necessário uma compreensão do contexto 

histórico da família e das consequências dessa contínua transformação em sua 

estrutura, organização, crenças, valores e sentimentos. 

Este cenário evidencia a necessidade de ampliação do 

conhecimento sobre o fenômeno família e sua aproximação com a instituição 

escolar, visto que “apesar do conhecimento da necessidade do envolvimento dos 

profissionais da educação para o efetivo canal de comunicação escola-família, este 

ainda é falho” (COSTA; FOSSATTI; NETO, 2010, p.4). 

Diante dessa realidade, buscamos aprofundar o conhecimento 

construído, até então, no curso de Pedagogia, ofertado pela Universidade Estadual 

de Londrina, através das observações realizadas no estágio de gestão escolar, em 

espaço formal de atuação, sendo este, realizado no Colégio de Aplicação da cidade 

de Londrina no ano de 2011.  

Surge, então, a problemática a ser pensada no que se refere à 

compreensão das novas configurações familiares, emergentes no atual modelo de 

sociedade, e como este fator ocasiona reflexos no campo escolar. Visto que, a partir 

de uma dada realidade observada, pode-se perceber a importância de se 

estabelecer uma relação entre instituição escolar e instituição familiar para que o 

processo de aprendizagem dos educandos ocorra de forma qualitativa, por meio de 

canais efetivos de comunicação a serem estabelecidos diante da realidade escolar 

existente. 
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Desse modo, partindo das ideias expostas até o momento, 

reservamos o espaço a seguir, a fim de explicitar as razões pelas quais realizamos a 

pesquisa.   

A pesquisa foi relevante no âmbito pessoal, acadêmico, profissional 

e social. No que diz respeito aos fatores pessoais que levaram ao interesse pelo 

tema relação família e escola, deve-se ao fato da experiência vivenciada durante um 

breve período de trabalho docente realizado em escolas particulares de ensino. Por 

meio de observações diárias e das dificuldades encontradas em lidar com as 

famílias dos alunos foi possível perceber a necessidade de formação profissional 

para conhecer as diversas constituições familiares e, juntamente com os pais 

estabelecer uma relação de respeito e compreensão das necessidades individuais 

de cada família, para que os processos de ensino e aprendizagem se dêem de 

forma a auxiliar no desenvolvimento pleno da criança.  

O estágio de gestão formal, presente no currículo do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, possibilitou o contato com a 

realidade vivida pelo Colégio de Aplicação da cidade de Londrina, no qual se 

observou as práticas e estratégias desenvolvidas pela instituição na tentativa de 

garantir a aproximação da instituição familiar junto à escola. 

Do mesmo modo, outro aspecto de grande relevância para o motivo 

desta pesquisa, se deu pelo fato da minha família não se encaixar nos moldes 

tradicionais de se conceber as estruturas familiares impostas pela sociedade atual, 

composta por pai/mãe/filhos. Isso me fez repensar a prática pedagógica e me 

questionar no sentido de como desenvolver metodologias e alternativas necessárias 

destinadas ao indivíduo inserido neste contexto social. 

Já no que se refere à relevância acadêmica, que esta pesquisa 

proporcionou, fica evidente a contribuição para que no futuro a mesma sirva de fonte 

bibliográfica de modo a auxiliar alunos, professores e todos os indivíduos que 

tenham interesse pelo tema desenvolvido. Permitindo assim, compreender as novas 

configurações familiares contemporâneas e as práticas pedagógicas necessárias à 

aproximação dos profissionais inseridos na escola com a instituição familiar. 

Desse modo, destaco nos aspectos profissionais à contribuição que 

poderei proporcionar enquanto futura pedagoga de uma instituição escolar, pois, 

atuando nas instâncias escolares como orientadora do processo educativo terei a 

oportunidade de estabelecer relação direta com os professores da instituição, de 
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modo a auxiliá-los no processo de formação e construção do trabalho a ser 

desenvolvido em sala de aula, de forma a favorecer os alunos envolvidos. 

E por fim, venho também explanar relevâncias sociais, visto que 

estes elementos que envolvem as novas configurações familiares é fato em nossa 

sociedade. Sendo assim, tenho consciência que as transformações sociais estão 

postas, e que vivemos em uma sociedade marcada por mudanças ao longo dos 

séculos.  

Dessa forma, sabendo da importância de ambas as instituições, se 

faz necessário que os profissionais da escola estejam preparados para acompanhar 

tais mudanças e reconhecer, na diversidade, a oportunidade de rever valores e 

concepções arcaicas. E, que a família, reconheça na escola a sua relevância social, 

visando sempre o desenvolvimento e aprendizagem da criança em sua totalidade.  

Desse modo, o objetivo geral da pesquisa foi refletir sobre o 

fenômeno família, no que se refere a seus conceitos e modelos emergentes na 

atualidade, em consonância com a função social da escola. Os objetivos específicos 

foram: Apresentar o histórico do conceito de família, bem como suas novas 

configurações emergentes na atualidade, decorrentes das transformações sociais e 

dos valores neoliberais a tanto difundidos; diferenciar a função social da escola e da 

família; apresentar os possíveis tipos de participação da instituição familiar no 

espaço escolar no processo de gestão democrática; e analisar a experiência vivida 

pelo Colégio de Aplicação, no intuito de resgatar a parceria família e escola. 

Utilizamos como procedimento metodológico análise documental do 

PPP da escola, observação de campo, participação no conselho de classe e reunião 

de pais. A pesquisa abordou questões no que se refere à relação da família com a 

escola, tendo como espaço empírico o Colégio Estadual Professor José Aloisio 

Aragão, também conhecido como Colégio de Aplicação. A coleta de dados ocorreu 

durante o estágio de Gestão Formal, ofertado pelo currículo do curso de Pedagogia, 

no ano de 2011.       

Na pesquisa bibliográfica foram revisados títulos de livros, artigos 

científicos, dentre outros materiais. A pesquisa foi fundamentada na abordagem 

qualitativa, na tentativa de compreender a complexidade do problema a ser 

estudado. Por meio da pesquisa qualitativa, se torna possível explicar como 

funcionam as estruturas sociais e as implicações que a mesma possui ao fato social 

em questão, como explicita Richardson (1999). 
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Sendo assim, abordamos inicialmente, no primeiro capítulo do 

presente trabalho, uma discussão acerca dos valores neoliberais, a tanto 

propagados, e que, consequentemente, acabam por interferir no âmbito familiar, 

visto que esta instituição encontra-se inserida em uma sociedade específica a qual 

contribui para a disseminação de ideias próprias das transformações do mundo do 

trabalho, enaltecendo o individualismo e o consumo exacerbado.  

Também realizamos um resgate histórico sobre o fenômeno família 

a fim de discutir sobre as concepções e configurações familiares emergentes no 

atual modelo de sociedade e suas implicações no contexto escolar. Por fim, foi 

reservado um espaço para discutir as diversas funções atribuídas à família e como 

esta se configura na contemporaneidade, devido às transformações sofridas ao 

longo do tempo.  

Já no segundo capítulo, diferenciamos a função social da escola e 

da família, bem como discutimos o conceito de participação e suas formas, possíveis 

de serem exercidas, pela família dentro do espaço escolar. Também, refletimos a 

respeito da gestão democrática e suas contribuições no processo ensino e 

aprendizagem. 

No último capítulo, apresentamos as estratégias utilizadas pelo 

Colégio de Aplicação ao buscar resgatar a participação da família na vida escolar 

dos educandos, a fim de refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida na 

Instituição, que tem como intuito garantir a qualidade do ensino ofertado. 
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1 CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA INSTITUIÇÃO FAMÍLIA E SUAS 
CONFIGURAÇÕES EMERGENTES NA ATUALIDADE  

 

A família, enquanto instituição social se constitui a partir da interação 

com as dimensões políticas, econômicas e culturais presentes na sociedade na qual 

encontra-se inserida. 

Sendo assim, neste capítulo buscamos conhecer a história da 

família e suas diferentes configurações emergentes na atualidade, a fim de 

compreender a sua organização e função social, dada a influência exercida pelos 

valores neoliberais a tanto propagados na sociedade atual, como consequência das 

inúmeras transformações históricas, ocorridas ao longo do tempo.  

  

1.1 VALORES NEOLIBERAIS E A SOCIEDADE DO CONSUMO 

 

Na atual conjuntura, inúmeros são os valores propagados pela 

sociedade neoliberal e, que acabam sendo facilitados diante da globalização. 

Vivemos tempos excessivamente marcados pela coisificação das relações e a falta 

de humanidade das pessoas. 

O enorme desenvolvimento tecnológico e científico contribuiu para a 

criação da sociedade do espetáculo. Tudo passou a se tornar descartável. O 

consumismo compulsivo e exacerbado proporcionou aos indivíduos transformar o 

que antes era considerado supérfluo em necessidade, incutido e difundido, na 

maioria das vezes, pelas mídias da informação. 

O neoliberalismo transformou a cultura em simples entretenimento, 

que não mais infunde valores, mas, ao contrário, só reforça a idolatria pelos bens 

materiais. Hoje as pessoas são valorizadas de acordo com aquilo que possuem. 

Ocorre um verdadeiro sequestro da identidade, no que se refere ao mundo do 

consumo, o que proporciona, em cada indivíduo, um vazio interior. Nas palavras de 

Bauman,  

 

Os seres humanos não mais “nascem” em suas identidades. Como 
disse Jean-Paul Sartre em frase célebre: não basta ter nascido 
burguês – é preciso viver a vida como burguês. (Note-se que o 
mesmo não precisaria ser nem poderia ser dito sobre príncipes, 
cavaleiros ou servos da era pré-moderna; nem poderia ser dito de 
modo tão resoluto dos ricos nem dos pobres de berço dos tempos 
modernos). Precisar tornar-se o que já se é, é a característica da 
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vida moderna – e só da vida moderna (BAUMAN, 2001, p. 40-41, 
grifo do autor). 

 

Diante dessa realidade, constata-se que o capitalismo possui grande 

influência nas relações sociais entre os indivíduos e, dependendo de como tais 

relações se estabelecem, acabam por torná-los reféns do mercado. Seja na relação 

pai e filho, nas amizades construídas, no casamento ou na instituição familiar os 

laços que os mantém unidos se enfraquecem diante da violência e do individualismo 

desmedido.  

O mercado econômico agora rege a vida em sociedade, utilizando-

se de artimanhas pautadas na cultura neoliberal. Tais valores, a muito difundidos, 

usam do apelo consumista para conferir status à pessoa. Assim, “o código em que 

nossa “política de vida” está escrito deriva da pragmática do comprar” (BAUMAN, 

2001, p.87, grifo do autor). 

A substituição do “ser” pelo “ter”, torna-se regra geral para 

sobreviver na sociedade dos indivíduos. De acordo com Bauman (2001), eis que é 

neste contexto que o indivíduo entra em combate com o cidadão.  

 

O indivíduo é o pior inimigo do cidadão [...] O “cidadão” é uma 
pessoa que tende a buscar seu próprio bem-estar através do bem-
estar da cidade – enquanto o indivíduo tende a ser morno, cético ou 
prudente em relação à “causa comum”, ao “bem comum”, à “boa 
sociedade” ou à “sociedade justa”. Qual é o sentido de “interesses 
comuns” senão permitir que cada indivíduo satisfaça seus próprios 
interesses? (BAUMAN, 2001, p.45, grifo do autor). 

 

É nesse sentido que os indivíduos e cidadãos se diferem, visto que o 

primeiro busca atender aos interesses de uma sociedade em benefício próprio, 

ficando sempre em posição de vantagem perante os demais. Já o segundo, 

preocupa-se com os desejos e interesses que venham a favorecer o coletivo, 

proporcionando assim o equilíbrio dos fatos, de modo que não apenas uma minoria 

se beneficie. Ao contrário, luta-se pelo usufruto dos direitos, distribuídos de forma 

igualitária, entre os sujeitos sociais.  

Infelizmente, “a apresentação dos membros como indivíduos é a 

marca registrada da sociedade moderna” (BAUMAN, 2001, p.39). Entretanto, para 

Lessa e Tonet (2008), a sociedade nem sempre se apresentou dessa forma. Esta, 
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como se configura hoje, é resultado de inúmeras etapas históricas, marcadas por 

sucessivos modos de produção, fato este que acarretou a transformação das 

sociedades e, consequentemente, dos indivíduos. 

Anteriormente ao modo de produção capitalista as relações sociais 

se davam, na maioria das vezes, de forma coletiva, ou seja, existia um predomínio 

da dimensão social sobre a existência pessoal. No entanto, essa realidade foi 

modificada. 

 

Com o surgimento e desenvolvimento do capitalismo, esse tipo de 
conexão indivíduo-sociedade é rompido. A vida social passa a ser 
predominantemente marcada pela propriedade privada, e a razão da 
existência pessoal deixa de ser a articulação com a vida coletiva, 
para ser o mero enriquecimento privado. O dinheiro passa a ser a 
medida e o critério de avaliação de todos os aspectos da vida 
humana, inclusive os mais íntimos e pessoais (LESSA; TONET, 
2008, p.80-81). 

 

Diante deste cenário, o individualismo se destaca e com isso os 

laços humanos vão sendo lentamente desfeitos em nome do progresso, a fim de se 

estabelecer uma corrida contra o tempo em busca de uma constante e falsa 

liberdade, a liberdade de consumir. 

O indivíduo deixa-se enganar por um emaranhado de desejos 

ilusórios sem fim e, quando menos se espera, já não mais consegue enxergar a 

realidade. “Na terra da liberdade individual de escolher, a opção de escapar à 

individualização e de se recusar a participar do jogo da individualização está 

decididamente fora da jogada” (BAUMAN, 2001, p.43).  

De acordo com Lessa e Tonet (2008), nessa sociedade onde a 

moral hipócrita está acima da ética, longe de alcançar uma proposta de 

emancipação, sempre irá prevalecer os interesses individuais sobre os coletivos. 

 

[...] o individualismo burguês é resultante do desenvolvimento 
histórico. Ele marca uma nova etapa da relação entre o indivíduo e a 
sociedade. [...] Enquanto nas sociedades menos desenvolvidas a 
existência individual se subordina à coletiva, no capitalismo essa 
relação se inverte e a sociedade se reduz a instrumento para o 
enriquecimento privado dos burgueses (LESSA; TONET, 2008, p.83).  
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Assim, é diante da realidade posta e do progresso agressivo e, até 

mesmo assustador, que assistimos imóveis a separação, injusta e desigual, entre os 

poucos indivíduos que detêm o poder e o controle sobre tudo e todos e aqueles que 

são maioria, mas que (às vezes, inconscientemente) se deixam controlar como 

marionetes. Nas palavras de Bauman,  

 

[...] a tragédia do mundo era seu ostensivo e incontrolável progresso 
rumo à separação entre os cada vez mais poderosos e remotos 
controladores e o resto, cada vez mais destituído de poder e 
controlado (BAUMAN, 2001, p.65).  

 

Diante das inúmeras transformações sociais que ocorreram e que 

contribuíram para a configuração da sociedade como esta se encontra hoje, a 

reestruturação produtiva teve papel de destaque neste contexto. A crescente 

precarização das relações de trabalho, segundo Montali (2000), acarretou 

consequências consideráveis no âmbito social. 

Rígidas molduras, até então existentes, foram rompidas no intuito de 

se adequarem as novas exigências sociais. O desemprego estrutural e a 

precarização das relações de trabalho contribuíram para que ocorressem rearranjos 

familiares de inserção no mercado de trabalho. Diferentes membros da família, 

agora necessitam adentrar o mercado de trabalho a fim de garantir e manter a renda 

familiar. 

Estar no mundo já se torna condição suficiente para consumir. Fato 

este que vem se caracterizar como um círculo vicioso, onde as pessoas, em sua 

maioria, necessitam vender sua força de trabalho para em troca poder usufruir, 

mesmo que de forma precária, dos bens de consumo. 

 

E assim a política de “precarização” conduzida pelos operadores dos 
mercados de trabalho acaba sendo apoiada e reforçada pelas 
políticas de vida, sejam elas adotadas deliberadamente ou apenas 
por falta de alternativas. Ambas convergem para o mesmo resultado: 
o enfraquecimento e decomposição dos laços humanos, das 
comunidades e das parcerias (BAUMAN, 2001, p.187, grifo do autor). 

 

O individualismo proporcionado e alimentado pela sociedade do 

consumo faz com que as pessoas se tornem superficiais, vazias de sentimentos e 
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valores. Tudo passa a ser descartável e substituível inclusive as relações pessoais 

que se estabelecem e, a família inclui-se neste contexto. 

Enfim, é no intuito de provocar mudanças significativas da realidade 

vivida que se faz necessário resgatar o senso de coletivismo e nada melhor do que 

iniciar pela parceria entre escola e família, pois ambas as instituições sociais são as 

principais responsáveis pela formação dos sujeitos. 

É somente por meio de uma ação coletiva como esta, pautada em 

uma Educação de qualidade que se poderá lutar por uma real cidadania, onde o 

cidadão não mais possa ser assombrado pelo seu mais temível inimigo: o indivíduo. 

Desse modo, abordaremos na sequência a história da família e suas 

transformações sociais, marcadas ao longo do tempo.  

 

1.2 HISTÓRIA DA FAMÍLIA 

 

Ao longo da história da humanidade, “[...] a família, ao repousar 

sobre a união mais ou menos duradoura e socialmente aprovada de um homem, de 

uma mulher e de seus filhos, é um fenômeno universal, presente em todos os tipos 

de sociedade” (ROUDINESCO, 2003, p.13). No entanto, são muitas as formas sob 

as quais as famílias evoluem e, consequentemente, o significado e função social 

desta instituição vem se modificando. 

A história do “termo FAMÍLIA origina-se do latim FAMULUS, que 

significa: conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor” (PRADO, 1985, 

p.5, grifo da autora). Já o significado da palavra família presente nos dicionários e 

também no senso comum, se define como o conjunto de pai, mãe e filhos, pessoas 

do mesmo sangue, descendência, linhagem ou, ainda, aquelas pessoas advindas de 

adoção.  

Entretanto, muitos autores consideram “[...] que o conceito de família 

supera os parâmetros da consanguinidade e do parentesco e apresenta um sentido 

mais amplo, fundamentado na convivência e nas relações mútuas de cuidado e 

proteção entre indivíduos que construíram laços afetivos entre si” (ÁLVARES; 

FILHO, 2008, p.12).  

Porém, os sujeitos sociais, quando se referem às questões 

familiares, espontaneamente acabam por se referir à instituição familiar partindo da 

sua própria realidade, ou seja, de suas experiências particulares, como se todas se 
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organizassem da mesma forma, daí o equívoco e as divergências em torno desse 

fenômeno. Baseado nas ideias de Prado, vemos que,  

 

 
[...] paradoxalmente todos sabem o que é uma família, já que todos 
nós somos parte integrante 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 (PRADO, 1985, p.8). 
 

 

Embora o modelo de família mais conhecido e valorizado pelo meio 

social seja o nuclear, composto por pai, mãe e filhos, os tipos de família variam 

muito de acordo com o tipo de sociedade e a época vivida, bem como, seu modelo 

ideal.  Prado (1985) destaca diversos arranjos familiares emergentes, por exemplo: a 

família extensa, geralmente composta por duas ou mais gerações vivendo em uma 

mesma casa, diferente esta da família conjugal, que se compõem apenas por um 

casal. Também se configuram as famílias chefiadas por mulheres, muito comum nos 

dias atuais, ou seja, mulheres que vivem com seus filhos assumindo o papel de 

chefe do lar, pelo fato de não viverem com um homem.  

Existe também, em muitas culturas, a família poligâmica na qual é 

permitido que um homem tenha uma união estável com várias mulheres ao mesmo 

tempo.  Temos as famílias alternativas, geralmente uma comunidade composta por 

vários indivíduos que compartilham ideias, valores e interesses em comum. As 

famílias reconstituídas vêm ganhando espaço, sendo aquelas que se configuram 

quando o indivíduo constitui uma nova família após a separação conjugal.  

Ainda se evidenciam as famílias monoparentais, formadas por um 

dos pais (especialmente aquelas encabeçadas por mulheres) e seus descendentes. 

Isso pode ocorrer tanto pela vontade de assumir a paternidade ou a maternidade de 

modo individual, ou seja, sem a participação do outro genitor, quanto por motivos 

alheios à vontade humana, podendo ser citados, como exemplo, o divórcio, o 

abandono ou a morte. E, surge também, a família homossexual, quando duas 

pessoas do mesmo sexo vivem juntas, com crianças adotivas, fruto de inseminação 

artificial ou, ainda, filhos resultantes de uniões anteriores. Enfim, 

 

As famílias, apesar de todos os seus momentos de crise e evolução 
manifestam até hoje uma grande capacidade de sobrevivência e 
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também porque não dizê-lo de adaptação, uma vez que ela subsiste 
sob múltiplas formas (PRADO, 1985, p.8). 

 

No entanto, há uma grande dificuldade em introduzir na sociedade 

uma concepção de família mais ampla, afinal, o modelo nuclear tradicional é muito 

presente, mesmo que inconscientemente. “É a família ideal introjetada desde criança 

como sendo a “correta” e o modelo a ser seguido. Porém, essa visão idealizada não 

retrata a realidade de inúmeras famílias existentes na atualidade” (ÁLVARES; 

FILHO, 2008, p.12, grifo dos autores). 

Essa concepção idealizada da família permanece latente na 
sociedade, através de construções ideológicas e míticas que se 
perpetuam através do tempo. Um dos perigos dessas construções é 
que o indivíduo possa não considerar outros tipos de arranjos 
familiares existentes na sociedade moderna como uma “família”, 
atribuindo a esses outros arranjos o rótulo de “desestruturados” e 
“disfuncionais”, sem uma análise mais profunda da estrutura familiar, 
de como se realizam as interrelações familiares e as relações desta 
com a sociedade (ÁLVARES; FILHO, 2008, p. 12, grifo dos autores). 

 

Assim, se faz necessário compreender a história da família e como 

se deram tais mudanças que acabam por caracterizar a situação que a instituição 

familiar encontra-se atualmente.  

De acordo com Álvares e Filho (2008), na história da formação da 

família brasileira um modelo familiar que teve destaque e, grande influência, na 

configuração desta instituição e sua evolução ao longo do tempo, foi a família 

patriarcal, a qual herdou resquícios, em sua constituição, do modelo social burguês. 

O modelo patriarcal, instaurado no Brasil colônia, tinha o homem 

como o chefe de família, o qual detinha todo o poder e autoridade. O patriarca era o 

responsável por prover o sustento da família e manter o sucesso dos negócios. Já a 

mulher dedicava-se apenas aos afazeres domésticos, ressaltando sua função de 

mãe e esposa, prezando sempre pela ordem do lar e da família. Este modelo, há 

tempos disseminado, destacou-se como o único existente, ou talvez, o mais 

valorizado e, consequentemente, propagado na sociedade brasileira. 

 

Mas, ao estudar a constituição da família brasileira, observa-se que 
houve a participação de vários povos, que através de sua etnia, 
história, cultura, crenças e costumes, geraram a nação brasileira, 
resultando numa diversidade étnico-cultural e que por não terem 
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influenciado ideologicamente a concepção de família, e também por 
não possuírem o poder, a riqueza e a força política, pouco se 
destacaram na história social da família brasileira (ÁLVARES; FILHO, 
2008, p. 10). 

 

É necessário destacar, que na maioria dessas sociedades o modelo 

patriarcal burguês era muito evidente. Isso fez com que as estruturas de relações 

entre as gerações da época enraizassem tais valores e concepções tão 

disseminadas e, muitas vezes, impostas, de modo a demonstrar impressionante 

resistência à mudança repentina. 

No entanto, ainda que difícil fosse a transição entre os antigos 

costumes, a tanto preservados, para as novas configurações emergentes ao 

contexto de uma revolução cultural, tais relações não podiam, em momento algum, 

se caracterizar como estáticas, passíveis de mudança, visto que se torna evidente a 

necessidade de transformação social perante uma nova realidade que se evidencia 

(HOBSBAWM, 1995). 

Com a chegada da segunda metade do século XX e as inúmeras 

transformações que o acompanharam, tendo como destaque a industrialização e a 

modernização do país, “[...] esses arranjos básicos e há muito existentes começaram 

a mudar” (HOBSBAWM, 1995, p. 315). Agora, não mais o modelo familiar se reduz a 

uma única configuração. Pelo contrário, a concepção de família foi se moldando ao 

longo da evolução da sociedade de modo a atender aos interesses ideológicos 

presentes na história. 

No entanto, se faz necessário ressaltar “que se desenrolaram 

durante séculos não apenas as transformações próprias da instituição familiar, como 

também as modificações do olhar para ela voltado ao longo das gerações” 

(ROUDINESCO, 2003, p.17). As crises, revoluções e evoluções ocorridas e, ainda 

presente, nas sociedades capitalistas possui grande influência na construção da 

concepção de família. Diante dessa constatação, Prado afirma que, 

 

[...] a natureza das relações dentro de uma família vai se modificando 

através do tempo. O aspecto mais problemático da evolução da 
família está sem dúvida alguma ligado ao questionamento da posição 
das crianças como “propriedades” dos pais e à posição econômica 
das mulheres dentro da família. Inclui-se aí o questionamento da 
distribuição dos papéis ditos especificadamente masculinos ou 
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femininos e esse é um problema chave para o surgimento de uma 
nova estrutura social (PRADO, 1985, p.9, grifo da autora).  
 

 

Uma sociedade capitalista, inserida num mundo globalizado, de 

revoluções tecnológicas acaba por exigir dos indivíduos que a compõem que 

exerçam as mudanças que esta determina.  

Faz-se necessário acompanhar o ritmo frenético do surgimento, 

cada vez maior, das inovações sociais, pois, em virtude das crises econômicas, 

sociais e políticas ocorridas ao longo dos séculos e que foram, em grande parte, 

responsáveis pelas revoluções na sociedade a qual estamos expostos, trouxeram 

mudanças também na estrutura familiar tradicional até então existente. 

 Valores anteriormente consagrados desabaram de forma 

impressionante. A liberdade feminina, agora conquistada, associada ao direito do 

divórcio, o controle da natalidade e o crescente número de famílias chefiadas por 

mulheres, acarretaram consequências drásticas no contexto social. 

 

Uma vez que tais práticas e instituições não eram mais aceitas como 
parte de um modo de ordenar a sociedade que ligava as pessoas 
umas às outras, e que assegurava a cooperação social e a 
reprodução, desapareceu a maior parte de sua capacidade de 
estruturar a vida social humana (HOBSBAWM, 1995, p.332). 
 

  

Sendo assim, “o drama das tradições e valores desmoronados [...] 

estava na desintegração dos velhos sistemas de valores e costumes, e das 

convenções que controlavam o comportamento humano” (HOBSBAWM, 1995, p. 

334).  

Portanto, transformações na instituição familiar ocorrem como 

resultado dessa nova realidade que se impõem, visto que a humanidade imbuída de 

uma complexidade sem precedentes e influenciada por ideais sociais acaba por 

acompanhar tais mudanças, de modo a se adequar aos padrões de uma época 

específica. 

Até este ponto vimos que a instituição familiar, como a conhecemos, 

é produto da sociedade, modificando-se em situações e tempos diferentes para 

responder as necessidades sociais, exercendo, então, uma função ideológica, onde 
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qualquer desvio do padrão de determinada época é considerado uma ameaça à 

ordem social. 

 Sendo assim, na sequência, serão apresentadas as funções sociais 

que a família exerce perante a sociedade e as expectativas que se debruçam sobre 

essa instituição, diante das transformações históricas ocorridas.  

 

1.3 FUNÇÕES DA FAMÍLIA 

 

De acordo com Prado (1985), inúmeras são as funções que a família 

exerce no intuito de atender as expectativas sociais postas ao redor dela. No 

entanto, com a grande influência da industrialização, capaz de produzir uma 

diversidade de produtos em larga escala e, o consumo destes, alimentado pelos 

veículos de comunicação (rádio, televisão, jornais, etc.), acabou por ocasionar 

reflexos consideráveis na constituição da família, permeado por interesses próprios 

de uma sociedade capitalista, a fim de atendê-los de forma prioritária. 

Diante dessa realidade, segundo a autora, quatro são as funções 

familiares que mais se destacam, ainda hoje, no âmbito social, sendo elas: 

Reprodução, Identificação Social, Socialização e Econômica. 

A função de Reprodução que a família exerce é condição necessária 

e indispensável para a constituição de uma sociedade como um todo, pois, para que 

se torne possível dar continuidade à espécie humana, se faz necessário que ocorra 

uma constante substituição dos indivíduos, que por diversos motivos, possam vir a 

ser extintos, visto que as gerações morrem e sucedem-se a cada novo contexto 

histórico, ou considerados sem utilidade, dadas as exigências anatômicas e/ou 

funcionais preconizadas pela sociedade vigente. Sendo assim, a possibilidade de 

reproduzir-se “[...] é um fenômeno animal e humano, natural, biofisiológico, presente 

entre todos os seres vivos” (PRADO, 1985, p.37). 

No entanto, PRADO (1985, p.38), enfatiza que “só entre os humanos 

encontramos a constituição de núcleos familiares, que, em princípio, se mantêm 

através de todo o ciclo de vida de seus componentes”, salvo as exceções, no caso 

da família natural, onde há apenas a presença da figura materna e dos filhos, sem a 

presença, ou, até mesmo, qualquer contado com o pai biológico. Porém, mesmo 

nesses casos, é necessário que haja a identificação social do indivíduo para que o 
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mesmo garanta o direito de ser inserido de forma legal numa sociedade considerada 

patriarcal. 

É neste contexto, que a Identificação Social, segunda função da 

família, considerada por alguns como a mais importante, se evidencia pelo fato de 

que a constituição do grupo familiar só seria possível por meio dela. Desse modo, 

Prado afirma que, 

 

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, 1985, p.39, grifo da autora).  

 

Sendo assim, o processo de filiação torna-se essencial e 

indispensável na constituição legal do indivíduo enquanto ser social, e que se 

regulariza por meio de “[...] documentos civis, fonte de deveres, obrigações e 

privilégios (heranças, cargos e honrarias, responsabilidades em caso de saúde, 

etc.)” (PRADO, 1985, p.40). 

Diante dessa realidade, evidencia-se o papel masculino de 

procriação presente numa sociedade patriarcal e, consequentemente, a redução do 

papel feminino em mera reprodução, lembrando que tais papéis referem-se aqueles 

valorizados e disseminados num dado momento histórico, onde a sociedade 

patriarcal vigorava, visto que nos dias atuais isso não ocorre como condição 

exclusiva, devido às transformações e avanços ocorridos acarretando modificações 

neste contexto.  

No que se refere à terceira função da família, denominada 

Socialização, fica evidente que todo indivíduo encontra-se exposto aos processos de 

socialização advindos de diversos segmentos da sociedade em que vivemos, seja 

na família, na escola, na igreja ou na rua. No entanto, é através da família que a 

princípio a criança se insere no mundo adulto.   

 Assim, tal fenômeno, conhecido como socialização primária, o qual 

compete a família, é considerado de suma importância para o indivíduo em 

formação. É nesse primeiro momento, de socialização, que a figura materna e 

paterna recebe destaque, pois, ambos se configuram como modelos importantes 

para a criança nesta fase. 
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A partir das experiências vividas e dos valores sociais primeiramente 

transmitidos pelo núcleo familiar, mas não só por ele, já que a criança está inserida 

em um contexto econômico e social que também transmite valores ou anti-valores. 

Por exemplo, a família pode tentar formar valores cooperativos, mas 

a sociedade capitalista induz à competição. Enfim, é permeado por esse contexto 

que o sujeito irá construir sua identidade e significar suas ideias a respeito do mundo 

que o cerca.   

Portanto, é nesse momento que a família passa a criar expectativas 

a respeito do indivíduo em formação, suas escolhas, a profissão a seguir, os 

relacionamentos a serem estabelecidos. Desse modo a família busca atender aos 

interesses e os ideais da sociedade ao qual está inserida, a fim de proporcionar 

interações com o meio e com as pessoas à sua volta.  

São essas relações estabelecidas entre os sujeitos não só no seio 

familiar ao qual pertence, mas, como já foi dito, no interior de uma dada sociedade, 

que poderá influenciar na constituição do papel social que compete a cada um.  

Já a socialização secundária caracteriza-se pela aprendizagem do 

indivíduo, por meio do contato com outros setores institucionais (escola, igreja, 

trabalho, clubes, entre outros). É dessa forma, que ambos os processos, ou seja, 

tanto a socialização primária quanto a socialização secundária “[...] se 

complementam na medida em que um dá suporte ao outro, podendo assim serem 

ressignificados e transformados pelo sujeito” (DOWBOR; CARVALHO; LUPPO, 

2007, p.119).  

Por fim - mas não menos importante - apresentamos a função de 

ordem Econômica da família (enquanto produtoras e consumidoras) que se dá no 

campo do trabalho, visto que com a chegada da Revolução Industrial, uma nova 

configuração familiar passou a existir. Desse modo, busca-se atender aos interesses 

neoliberais de uma sociedade capitalista, que agora, impulsionada pela lógica do 

mercado, visa, cada vez mais, a produção de produtos em larga escala e, 

consequentemente, o consumo desenfreado dos mesmos. 

 

A família enquanto unidade integrante da sociedade é diretamente 
influenciada pela situação macro sócio-política e econômica do país. 
As ações estatais atingem o microssistema familiar, atuando como 
fatores desagregadores e propiciadores de situações de 
vulnerabilidade, sendo que esta última está intrinsicamente 
relacionada às condições econômicas das famílias, a forma de 
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distribuição de renda no país e ao modo de funcionamento do 
modelo econômico vigente – o capitalismo (ÁLVARES; FILHO, 2008, 
p.17). 

 

A família nuclear se modifica pouco a pouco, já que agora não mais 

o homem é a figura central no provimento do sustento familiar. “A divisão sexual dos 

papéis, ou seja, as funções socialmente destinadas aos homens e mulheres nas 

famílias, são questionadas, não havendo mais a rígida separação dos papéis, 

demonstrando uma estrutura mais aberta e flexível” (ÁLVARES; FILHO, 2008, p.17). 

Como consequência das mudanças ocorridas, associada a 

diferentes causas históricas, econômicas e sociais, a mulher ganha espaço no 

mercado de trabalho, superando os papéis de mãe e dona de casa, por muito tempo 

destinado a ela. 

A mulher começa a contribuir com a renda familiar, mas muitos 

outros fatores encontram-se interligados a essa nova configuração, visto que as 

transformações ocorridas na constituição da família também elucidam um novo 

modelo familiar que foge aos padrões tradicionais, pois se tornou crescente o 

número de famílias chefiadas por mulheres, que em sua maioria, não apenas 

contribuem com a renda familiar, mas, ao contrário, são alicerces econômicos da 

casa, dos quais os filhos dependem financeiramente para sobreviver. Neste 

contexto, a saída da mulher para o mercado de trabalho deixa de ser uma opção, 

tornando-se condição necessária de manter-se na sociedade. 

 

Famílias e domicílios chefiados por mulheres constituem 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).  

 

 Como a figura materna passa a ser descentralizada, a mulher, 

agora fora de casa, precisa dividir com outras instituições a educação dos filhos. É 

nesse contexto, que as escolas ganham papel de destaque, contribuindo para a 

formação dos sujeitos. 
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Diante de inúmeras mudanças, “a família, enquanto instituição 

inserida na sociedade, é afetada por esse processo de desenvolvimento sócio – 

econômico e pelo impacto da ação do Estado através de suas políticas econômicas 

e sociais” (ÁLVARES; FILHO, 2008, p.23).  

Sendo assim, observam-se manifestações complexas da questão 

social alimentada pelas transformações ocorridas. Situações inusitadas, antes 

desconhecidas, surgem e começam a caminhar na direção de uma espécie de 

metamorfose familiar, trazendo consequências consideráveis aos atores sociais 

envolvidos. 

Reiterando o assunto, já abordado anteriormente, enfatiza-se que 

atrelado à evolução cultural, provocada pela globalização, modificações no âmbito 

familiar como a legalização do divórcio, a diminuição do número de filhos por família, 

o aumento do número de famílias chefiadas por mulheres, a inserção da figura 

feminina no mercado de trabalho, dentre outros fatores, acabaram por contribuir na 

construção desse novo retrato social na atualidade. “Tornava-se agora permissíveis 

coisas até então proibidas, não só pela lei e a religião, mas também pela moral 

consuetudinária, a convenção e a opinião da vizinhança” (HOBSBAWM, 1995, p. 

317).  

 

Esses dados demonstram que a família brasileira está moldando 
uma nova cultura e um novo modo de viver, que não se adequam 
mais aos modelos patriarcal e burguês, pois em seu tecido familiar 
estão imbricados as suas próprias particularidades, peculiaridades e 
valores. Outro aspecto relacionado à família é que a mesma não é 
estática. A família possui um ciclo vital, é dinâmica e se apresenta de 
forma diferenciada de acordo com sua evolução [...] (ÁLVARES; 
FILHO, 2008, p.17).  

 

Enfim, a família brasileira recebe papel de destaque na sociedade, 

visto que, são os sujeitos nela inseridos, parte integrante de algum grupo familiar, 

que acabam por mover o mercado, dessa forma, garantindo o lucro necessário à 

manutenção e sustento dos interesses sócio - econômicos que perpassam a 

economia mundial. Entretanto, se faz necessário lembrar, que na maioria das vezes, 

a família, tão importante no contexto social, passa a ser reduzida a figurante do 

processo e o Estado, que teria como obrigação ampará-la e protegê-la com políticas 
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públicas eficazes, que assegurassem a proteção social necessária, por vezes, 

descentraliza-se de suas funções.  

 

A conjuntura político – econômica brasileira, norteada pelos 
princípios neoliberais e pela globalização, promove o aceleramento 
do empobrecimento, desemprego, minimização das políticas sociais 
oferecidas às comunidades, influenciando a estrutura familiar em 
suas relações, estrutura, papéis e formas de reprodução e 
contribuindo para a desagregação dessa instituição (ÁLVARES; 
FILHO, 2008, p.23).  

 

 A partir do tema desenvolvido até o presente momento, 

discutiremos na sequência a família nos dias atuais, bem como as mudanças 

ocorridas na estrutura familiar tradicional e os aspectos que contribuíram para tais 

transformações. 

 

1.4 A FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

É fato que as transformações ocorridas na sociedade em que 

vivemos, influenciadas pelos interesses políticos e ideológicos aos quais todos os 

indivíduos estão expostos, acarretaram mudanças na estrutura familiar tradicional. 

 

Surge a família contemporânea que é construída através de uma 
somatória de experiências e trajetórias particulares, manifestando-se 
através de arranjos familiares diferenciados e peculiares, denotando 
a impossibilidade de identificá-la como um padrão familiar uniforme e 
ideal (ÁLVARES; FILHO, 2008, p. 16).  

 

Muitos foram os aspectos que contribuíram e perpetuaram tais 

modificações.  A mulher ganhou espaço no mercado de trabalho, alcançando certa 

independência econômica e, consequentemente, ampliando seu papel social. Neste 

contexto, o homem deixa de ser o provedor do sustento do lar e a mulher e os filhos 

auxiliam nas despesas da família, mudando completamente os padrões de 

hierarquia e autoridade suprema do pai, até então existente.  

O casamento também sofreu alterações, podendo agora o indivíduo 

ter a liberdade de escolha do parceiro, norteado pelos laços afetivos e afinidades 

entre o casal. Houve a legalização do divórcio, fato este que contribuiu para as 
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modificações nos arranjos familiares atuais, aumentando consideravelmente o 

número de famílias chefiadas por mulheres. Reiterando, a modernização da 

sociedade e a inserção da mulher no mercado de trabalho fizeram com que as 

famílias optassem por diminuir o número de filhos e, como consequência, ocorreu a 

redução do tamanho das famílias. Enfim, 

 

A revolução cultural de fins do século XX pode assim ser mais bem 
entendida como o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, ou melhor, 
o rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em 
texturas sociais. Pois essas texturas consistiam não apenas nas 
relações de fato entre seres humanos e suas formas de organização, 
mas também nos modelos gerais dessas relações e os padrões 
esperados de comportamento das pessoas umas com as outras; 
seus papéis eram prescritos, embora nem sempre escritos. Daí a 
insegurança muitas vezes traumática quando velhas convenções de 
comportamento eram derrubadas ou perdiam sua justificação 
(HOBSBAWM, 1995, p. 328).  

 

Sendo assim, reforça-se a ideia de que a família permanece em 

constante transformação, a fim de acompanhar as mudanças sociais, econômicas e 

culturais. Desse modo, pode- se constatar que inúmeros são os arranjos familiares 

existentes atualmente e, suas consequências, na constituição de toda uma 

sociedade ao longo da história da humanidade. No entanto, apesar de todas essas 

modificações, ainda nos dias atuais o modelo tradicional de família nuclear 

permanece, podendo perceber seu reflexo no âmbito escolar, visto que tais 

mudanças causam estranhezas, pois, o modelo ideal está fortemente arraigado à 

cultura da sociedade em que vivemos.   

 

O modelo idealizado da família nuclear burguesa ainda perpetua no 
imaginário do indivíduo – coletivo. Famílias que não fazem parte 
desse tipo de arranjo familiar tentam ‘adaptar’ e aproximar a sua 
estrutura e padrão de funcionamento ao do ‘modelo ideal’, 
acreditando, muitas vezes, que não constituem uma família, ou que a 
sua família é ‘errada’, quando não conseguem reproduzi-lo 
(ÁLVARES; FILHO, 2008, p.16, grifo dos autores). 

 

Constitui-se aí o papel da escola. No sentido de buscar compreender 

como a família vem sendo percebida frente às novas configurações estabelecidas, a 

fim de discutir a formação dos atuais educadores para lidar com as diversas 
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estruturas familiares existentes. Este fato vem se reafirmar nas palavras de Cruz, 

pois, 

 

É através de uma relação dialógica que se pode compor e atuar em 
um projeto coletivo de escola onde estão presentes as pessoas 
interessadas, tanto das instituições educacionais como das famílias, 
e assim possibilitar a aprendizagem da concepção do outro como 
diverso e não como diferente, pois o que é diferente é comparado a 
um modelo, muitas vezes tomado como central e normalizado 

(CRUZ; 2008 apud COSTA; FOSSATTI; NETO, 2010, p.5). 
 

Nesse sentido, é que se busca uma parceria efetiva entre escola e 

família, de modo que torne possível desconstruir impressões e opiniões, muitas 

vezes, preconceituosas e excludentes que se disseminam e contribuem para a 

construção de barreiras que acabam por impedir uma comunicação efetiva entre as 

instituições. “Este cenário evidencia a necessidade de ampliação do conhecimento 

sobre o fenômeno família e sua aproximação com a instituição escolar [...]” (COSTA; 

FOSSATTI; NETO, 2010, p.2), a fim de que ambas façam-se cumprir a função que 

lhes cabe, tendo como foco o sujeito em sua formação plena.  

Enfim, as instituições educacionais como um dos principais campos 

de atividades de educadores e a família com sua crescente importância social e 

sendo uma das instâncias formadoras do ser humano, possuem diversos aspectos 

constituintes que são transformadores.  

Desse modo, esses, entre outros fatores, justificam a necessidade 

de estudos nestas duas áreas, para que se possa acompanhar e reforçar a 

aproximação destes dois fenômenos cada vez mais reconhecidos como 

fundamentais para o desenvolvimento do ser e do saber.   

Tais fenômenos, referentes a ambas as instituições, serão 

especificados no decorrer do próximo capítulo. 
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2  A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA NA BUSCA POR UMA                                       

MELHOR QUALIDADE DO ENSINO 

 

No decorrer deste capítulo, buscaremos diferenciar as funções 

destinadas especificamente à família e à escola. Ainda elucidaremos o conceito de 

participação, bem como as formas de inserir toda a comunidade escolar, incluindo-

se aí a família, na participação e gestão do espaço público. Por fim, apresentaremos 

a importância da parceria efetiva entre família e escola na busca pela gestão 

democrática e a qualidade do ensino. 

 

2.1 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA E FUNÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA: ENCONTROS E 

DESENCONTROS 

 

Educação. Todos os indivíduos, desde o seu nascimento, são 

constantemente influenciados por ela. Em seu sentido amplo, informal, a educação 

aparece na transmissão dos saberes das gerações adultas às mais novas, 

orientando a conduta, os valores, a cultura e os costumes de uma determinada 

sociedade. Essa educação, vinda, principalmente, da família, é fundamental no 

processo de formação do indivíduo, tornando-se capaz de interagir e estabelecer 

relações com os demais, que compõe a sociedade. 

Já a educação em seu sentido estrito, formal, precisa garantir a 

transmissão dos saberes às novas gerações dentro de um tempo/espaço especial, 

intencional e sistematizado, também atendendo às demandas de determinado 

contexto histórico. Surge, então, a escola, instituição criada com a finalidade 

exclusiva de ensinar e educar (BRANDÃO, 2005). E é sobre o fenômeno educação, 

que compete a ambas as instituições (tanto a escolar, como a familiar), que será 

conduzida a discussão deste capítulo. 

De acordo com Varani e Silva (2010), sabe-se que existem 

atribuições consideradas específicas da escola e outras que compete à família 

exercer. Sendo assim, o presente estudo buscou diferenciar a função social que 

cabe a cada uma das instituições em debate, tendo como objetivo compreender que 

tipo de relação há entre família e escola e suas possíveis implicações no 

desempenho escolar dos alunos.  
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No que se refere à escola, essa se configura como um espaço único 

na vida dos indivíduos, pois, fornece o conhecimento capaz de prepará-los para a 

vida social. Não obstante, a escola propicia (ou, deveria propiciar) as condições 

necessárias para desenvolver talentos pessoais, valores morais, culturais, criticidade 

e capacidade de reflexão para o exercício de funções políticas exigidas pela 

sociedade moderna (RODRIGUES, 2000). Existem relações culturais e sociais, 

saberes e conhecimentos que não se limitam a grupos restritos, pois são 

importantes, relevantes e necessários a toda sociedade. Por isso, devem ser 

ensinados a todas as gerações, garantindo, assim, a transmissão do legado histórico 

e cultural da humanidade, desde seus primórdios. Nesse sentido, Rodrigues enfatiza 

que, 

 

Há, portanto, exigências, necessidades e potencialidades que se 
dimensionam apenas quando compreendidas no universo social. 
Nesse sentido, enquanto a escola se torna, cada vez mais, um centro 
dinâmico da circulação do conhecimento, da produção do saber, da 
difusão de novas técnicas, da organização cultural, ela cumpre uma 
tarefa que contempla expectativas da sociedade inteira 
(RODRIGUES, 2000, p.54).  
 

 

Percebe-se, aqui, o valor incalculável que a educação escolar 

adquire, na medida em que participa, de maneira muito acentuada, da construção da 

identidade e da formação do indivíduo enquanto ser social. Saviani (1984), oferece 

sua legítima contribuição no que se refere ao verdadeiro sentido da escola. Para ele, 

“(...) o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens” (SAVIANI, 2000, p.17). 

Outra função essencial da escola diz respeito “(...) à articulação dos 

diversos interesses dos variados setores da sociedade, criando, como 

consequência, condições de superação da marginalidade a que estão submetidos 

grupos sociais e indivíduos” (RODRIGUES, 2000, p.55). Nesse sentido, a escola não 

deve ser um ambiente onde as desigualdades sociais se reproduzem, legitimando, 

assim, a marginalidade, que, aliás, já se vê presente de maneira muito acentuada na 

sociedade atual. Ao contrário, a escola deve vislumbrar a superação das 

desigualdades, e não pertencer a nenhuma camada social privilegiada. Nessa 
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perspectiva, “(...) há de ser pública na sua constituição, organização e escolha de 

seus fins” (RODRIGUES, 2000, p.55). 

Como já visto, a principal função da educação escolar é a de 

preparar os indivíduos para a vida social através da difusão dos conhecimentos 

científicos. É através da educação que os sujeitos têm acesso às letras e às artes, 

bem como aos valores exigidos nas expectativas da sociedade burguesa. Assim, 

preparar os indivíduos para a vida social vai muito além do que a simples 

transmissão de informações ou de saberes superficiais, mas, acima de tudo, colocá-

los em contato, a partir de uma instrução efetiva, com concepções de mundo 

emergentes na sociedade. 

 

Hoje, preparar culturalmente os indivíduos significa possibilitar-lhes a 
compreensão da visão de mundo presente na sociedade, para que 
possam agir – aderindo, transformando e participando da mudança 
dessa sociedade. Sem essa compreensão, torna-se inviável a 
participação efetiva do indivíduo nessa produção cultural 
(RODRIGUES, 2000, p.58). 
 

 

A complexidade que permeia a educação e que implica modificações 

na concepção da função social da escola vai além da mera transmissão de 

informações e preparação para o mercado de trabalho. Permite compreendê-la, 

partilhando das ideias de Paro (2007), como mediadora da apropriação da herança 

cultural, produzida historicamente e, que deveria se configurar como direito de todo 

sujeito social. 

 

Essa consciência das funções da escola evidencia-se tanto mais 
importante quanto mais se atenta para o caráter histórico da 
educação. O ser humano ultrapassa o mero domínio da natureza, no 
seio da qual nasce, na medida em que se apropria da cultura, por 
meio da educação. É por meio desta que, no decorrer da vida, o ser 
humano se diferencia cada vez mais da natureza e se transforma, 
em sua personalidade, no ser humano histórico, ou seja, no ser 
humano educado (PARO, 2007, p.40). 
 

 

Paro (2007), ainda destaca em seus estudos a importância da 

escola em pautar seus objetivos em duas dimensões. A primeira refere-se a 

dimensão individual, já a segunda prioriza o âmbito social. Para ele, “[...] o fim último 

da educação é favorecer uma vida com maior satisfação individual e melhor 
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convivência social. A educação, como parte da vida, é principalmente aprender a 

viver com a maior plenitude que a história possibilita” (PARO, 2007, p.21).  

É fato que os tempos mudaram e, como consequência, a escola e a 

família, como instituições sociais que são, também se modificam ao longo do tempo 

a fim de atender as necessidades posta pela sociedade atual. No entanto, não 

podemos permitir que transformações ofusquem ou, até mesmo, impeçam que a 

educação se efetive de forma plena, priorizando sempre a formação dos sujeitos em 

sua integralidade, sem distinções. 

Sendo assim, partindo do exposto até o momento, discutiremos a 

seguir a função social da família e a importância da busca pela parceria da 

instituição escolar.  

De acordo com Varani e Silva (2010), um dos principais papéis 

atribuídos à instituição familiar é a socialização da criança, por meio da inserção 

desta no mundo cultural que a cerca. Isso se dá por meio do ensino de valores 

sociais, crenças culturais e religiosas, a língua materna, regras de convívio em 

sociedade, entre outros aspectos.  

Denominada também por alguns autores como socialização 

primária, compete à família, em qualquer que seja sua configuração, educar, 

contribuindo para a inserção e desenvolvimento da criança em outras instituições 

sociais, incluindo-se aí a escola e participando da vida afetiva, intelectual, emocional 

e social das crianças, de modo a garantir sua formação humana plena. 

 

[...] a família é o espaço indispensável para a garantia da 
sobrevivência de desenvolvimento e da proteção integral dos filhos e 
demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da 
forma como se vêm estruturando. É a família que propicia os aportes 
afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e 
bem estar dos seus componentes.  Ela desempenha um papel 
decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são 
absorvidos o valor ético e humanitário, e onde se aprofundam os 
laços de solidariedade (KALOUSTIAN apud VARANI e SILVA, 2010, 
p.516).  
 

 

Partindo do princípio de que tanto a família quanto a escola, salvo as 

especificidades já apontadas, são responsáveis por garantir os direitos das crianças 

(no que se refere ao ensino, apoiando e dando-lhes base para desenvolver-se 

integralmente), podemos concluir que ambas tem deveres em relação à educação 
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das crianças. Portanto, é necessário desenvolverem um trabalho em parceria, 

buscando sempre beneficiar o educando. 

 

Como foi averiguado, à família cabe o papel de cuidar e educar bem 
as crianças e à escola cabe cuidar da educação formal (sistemática) 
e promover o desenvolvimento físico, social, intelectual, emocional, 
moral e afetivo dos alunos. Conclui-se, também, que a integração de 
ambas as instituições (família-escola) é fundamental para com o 
desenvolvimento global das crianças e para com a melhoria da 
qualidade de vida dos pais dos alunos e também da escola (VARANI; 
SILVA, 2010, p.524-525). 
 

 

Sendo assim, dada a importância dessa parceria entre família e 

escola, faz-se necessário conhecer como se configura o conceito de participação e 

quais as reais possibilidades da família em contribuir e participar de forma efetiva no 

espaço escolar. É sobre este tema que iremos discorrer nas páginas seguintes.  

 

2.2 PARTICIPAÇÃO: CAMINHOS A PERCORRER RUMO A UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

Atualmente, podemos perceber de forma crescente o uso da palavra 

participação em quase todos os setores da sociedade e, na maioria das vezes, 

associada ao termo democracia. 

Participar “revela a aspiração de setores cada dia mais numerosos 

da população a assumirem o controle do próprio destino” (BORDENAVE, 1985, p.8). 

Entretanto, pode-se notar que apesar do grande interesse pelo 

assunto em questão, não há muita clareza, por parte dos sujeitos sociais, sobre tal 

conceito e a complexidade que o acompanha. 

De acordo com o mesmo autor, todas as pessoas participam de 

alguma forma no meio social em que encontra-se inserida, seja na família, no bairro 

em que mora, na política, etc. Isso ocorre dada a natureza do homem (ainda que 

primitiva) de se agrupar, a fim de garantir sua própria sobrevivência e, também ao 

longo da evolução das mais diversas formas históricas, de se inserir socialmente, 

que se configuram ao longo do tempo.  

Porém, a intensificação na busca por tais processos participativos 

revela o “descontentamento geral com a marginalização do povo dos assuntos que 

interessam a todos e que são decididos por poucos” (BORDENAVE, 1985, p.12).  
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Sendo assim, uma real participação consistiria em uma intervenção 

ativa por parte dos sujeitos, por meio da tomada de decisões na qual possam 

produzir, gerir e, consequentemente, usufruir de forma coletiva e igualitária dos 

benefícios gerados aquele grupo social ali envolvido. 

  

Assim, a construção de uma sociedade participativa converte-se na 
utopia-força que dá sentido a todas as microparticipações. Neste 
sentido, a participação na família, na escola, no trabalho, no esporte, 
na comunidade, constituiria a aprendizagem e o caminho para a 
participação em nível macro numa sociedade onde não existam mais 
setores ou pessoas marginalizadas. Aos sistemas educativos, 
formais e não-formais, caberia desenvolver mentalidades 
participativas pela prática constante e refletida da participação 
(BORDENAVE, 1985, p.25-26). 
 

 

Nesse sentido, a escola constitui-se como um dos espaços de 

participação social, no qual permite (ou deveria permitir) exercer uma prática 

democrática, pela luta e conquista dos direitos sociais. Tal participação pressupõe o 

envolvimento de todos os membros da comunidade escolar (pais, alunos, 

professores, funcionários, diretores, etc.). 

De acordo com Silva [200-], a legislação educacional tem 

proporcionado espaços para que ocorra a participação na área da educação, após a 

superação do período ditatorial, tendo como consequência a redemocratização do 

país, fato este que contribuiu para a inserção da concepção de gestão democrática 

em documentos oficiais. De acordo com o mesmo autor, a Constituição Federal 

passa então a incorporar em seu texto o termo gestão democrática do ensino, 

promovendo a legalização da democratização da escola perante a sociedade. 

Também na LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) 9394/96, no que se refere à gestão democrática o Art. 14 explicita que “os 

sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na 

educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: I- Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II- Participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares e equivalentes;” (LDBEN 9394/96, Art. 14, p.55). 

No entanto, a participação da comunidade na gestão democrática 

escolar envolve interesses antagônicos, ou seja, de um lado temos um discurso 

progressista e emancipatório, que busca promover por meio da participação da 
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comunidade, a formação do sujeito político. Por outro lado, o Estado tem como 

objetivo assumir o discurso neoliberal, a fim de que os sujeitos sociais se 

sensibilizem e abracem a causa da gestão escolar, de modo que o Estado se 

desresponsabilize de suas funções, transferindo-as à sociedade civil.  

Mesmo com tantas artimanhas por parte do Estado, a comunidade é 

capaz de pensar alternativas a fim de superar essa realidade e, por meio da 

participação efetiva, pode vir a estabelecer uma nova relação com o espaço público. 

É por meio de ações como essa que os sujeitos sociais passam a 

exercer sua cidadania de forma crítica, em busca de uma escola que venha a 

atender as reais necessidades do seu público alvo, que se constitui, em sua maioria, 

como parte da classe trabalhadora, de forma a promover uma educação de 

qualidade para todos. 

Na sequência, serão abordados os tipos de participação que podem 

ser possibilitados pela escola e exercidos pela comunidade dentro do espaço 

escolar. 

 

2.3 TIPOS DE PARTICIPAÇÃO: FAMÍLIA E ESCOLA EM BUSCA DE UMA PARCERIA EFETIVA 

 

A partir das discussões realizadas sobre o assunto até o presente 

momento, é notória a importância e necessidade do ser humano em participar das 

instâncias sociais, presentes em seu dia-a-dia. Assim, faz-se necessário que a 

família, composta por sujeitos sociais, passe a conhecer os espaços coletivos de 

participação existentes na escola e exerça seus direitos como instituição social que 

é.  

Em consonância, a escola, enquanto formadora de sujeitos políticos, 

deve valorizar a participação da família e de todos os membros da comunidade 

escolar, percebendo-os como bons aliados na luta pela conquista da educação de 

qualidade, já que esses são os maiores interessados pelo sucesso da causa em 

questão. 

No entanto, participar se configura como um desafio permanente, 

pois, “apesar de a participação ser uma necessidade básica, o homem não nasce 

sabendo participar. A participação é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa” 

(BORDENAVE, 1985, p.46).   
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Existem diversas formas de participar dentro do espaço escolar, 

visto que cada situação exige peculiaridades na execução de tarefas específicas e, 

também, dada as diferenças de ideias e formas de pensar existentes entre um grupo 

de pessoas. 

 

Dentro de todo grupo existem diferenças individuais no 
comportamento participativo. Cada membro participa de uma 
maneira diferente. A variedade de maneiras de participar é uma força 
positiva para a dinâmica do grupo, mas, ao mesmo tempo, exige uma 
tarefa de coordenação e complementação, que é função de todo o 
grupo e, especialmente, de suas lideranças. Os líderes e agentes 
educativos aproveitam as diferenças individuais construtivamente na 
participação (BORDENAVE, 1995, p.49, grifo do autor). 
 

 

Sendo assim, partindo do pressuposto de que muitas são as formas 

de participação no espaço escolar, abordaremos, brevemente, alguns dos órgãos 

representativos existentes na escola e que passam a se constituírem como canais 

efetivos para o exercício contínuo dessa prática. 

Como forma de interação entre escola e família destacam-se, na 

maioria das vezes, as reuniões de pais, festas em geral (promovidas pela 

instituição), participação dos membros da comunidade no conselho escolar, na 

elaboração e realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola (PPP) e na 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF). Órgãos esses que permitem, 

em uma gestão democrática, eleger por meio do voto seus representantes, o que 

contribui com a prática de discussão dos assuntos pertinentes ao bom andamento 

do trabalho escolar. 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de novas 
formas de gestão por meio de um modelo de administração coletiva, 
em que todos participam dos processos decisórios e do 
acompanhamento, execução e avaliação das ações nas unidades 
escolares envolvendo as questões administrativas, financeiras e 
pedagógicas (ABRANCHES, 2003, p.91 apud SILVA, [200-], p.24). 
 
 

No entanto, apesar de parecer simples a execução desse trabalho 

coletivo dentro do espaço escolar, muitas dificuldades surgem ao longo do caminho, 

muitas vezes, prejudicando ou, até mesmo, impedindo o desenvolvimento de tais 

práticas. 
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Um dos motivos que ocasionam dificuldades no desenvolvimento da 

prática participativa nas instâncias colegiadas está relacionado ao fato de se 

centralizar todas as decisões relacionadas à gestão escolar, apenas na figura do 

diretor, sem que se permita acatar queixas, estratégias e sugestões dos demais 

membros envolvidos no processo escolar. Pois, “a participação não pode ser 

igualitária e democrática quando a estrutura de poder concentra as decisões numa 

elite minoritária” (BORDENAVE, 1985, p.41). 

Segundo Silva [200-], outra dificuldade a ser superada se reporta ao 

segmento familiar. Os pais, muitas vezes, não participam dos órgãos colegiados 

devido à falta de tempo, já que a grande maioria trabalha fora para manter o 

sustento da casa e, também, por não compreender os assuntos abordados e 

debatidos nos encontros realizados. 

No entanto, apesar dos obstáculos a serem superados, existe a 

possibilidade de buscar alternativas simples, mas efetiva na solução dos problemas 

expostos até o momento.    

De acordo com o mesmo autor, podem-se rever os horários que 

melhor atendam a disponibilidade das famílias e, em casos específicos, buscar 

contato por outros meios de comunicação (telefone, e-mail, etc.). No que se refere à 

incompreensão dos pais diante dos assuntos discutidos, o ideal seria transmitir as 

informações de forma simples e clara, buscando métodos didáticos que possam 

auxiliar na transmissão e compreensão dos temas apresentados. 

É fato que se tudo vai bem, não há uma preocupação em discutir 

como se encontra a relação entre família e escola. No entanto, basta surgir uma 

dificuldade para dar início ao jogo de empurra-empurra. A escola culpabiliza a 

família, acusando-a de desestruturada e desinteressada. Por outro lado, a família 

acusa a escola de negligente e omissa, já que, na maioria das vezes, essa insinua 

ou acusa os pais como culpados dos problemas existentes. Quando não, depositam 

toda a responsabilidade do fracasso escolar no próprio aluno. 

É preciso compreender a necessidade de um trabalho em parceria, 

pois enquanto ficarmos buscando culpados, não se conseguirá compreender e 

solucionar as dificuldades que surgem ao longo do caminho.  

Diariamente, a escola só faz reafirmar, com discursos pautados no 

senso comum, o mito da não participação da família como sendo a causa das 

dificuldades escolares. Associa-se a esses fatores a baixa renda familiar, as novas 
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configurações familiares, que não mais se enquadram no modelo ideal (composto 

por pai, mãe e filho) ou ainda pelo fato dos pais serem analfabetos ou não terem 

concluído os estudos.  

Na verdade, há sim interesse e valorização, por parte das famílias, 

em participar da escolarização de seus filhos. No entanto, o que ocorre é uma 

imposição de barreiras entre escola e família. Muitas instituições escolares querem 

se aproximar da família, mas não sabem como fazer isso, ou vice-versa. Algumas 

famílias não sabem, outras não podem ou não querem se responsabilizar pelo 

ensino. 

Sendo assim, o que esperar das famílias e o que as famílias 

esperam da escola é algo que deve ser negociado entre ambas as instituições, por 

meio do diálogo. Pois, de acordo com Bordenave, 

 

Ora, a maior força para a participação é o diálogo. Diálogo, aliás, não 
significa somente conversa. Significa se colocar no lugar do outro 
para compreender seu ponto de vista; respeitar a opinião alheia; 
aceitar a vitória da maioria; por em comum as experiências vividas, 
sejam boas ou ruins, partilhar a informação disponível; tolerar longas 
discussões para chegar a um consenso satisfatório para todos 
(BORDENAVE, 1985, 50).  
 

 

Enfim, as ações devem partir da escola, mas precisam ser 

planejadas e discutidas juntamente com as famílias. Não há uma fórmula pronta 

para uma boa relação entre escola e família, são nas relações que se estabelecem 

naquela comunidade escolar, entre os membros que a compõem, que juntos irão 

buscar articular um trabalho que favoreça a relação família e escola.  

Desse modo, dando continuidade as discussões realizadas até o 

momento, no tópico a seguir serão apontados os benefícios que a gestão 

democrática pode proporcionar, no que diz respeito à melhoria da qualidade do 

ensino. 

 

2.4 GESTÃO DEMOCRÁTICA: A BUSCA POR UMA PRÁXIS EDUCATIVA DE QUALIDADE 

 

Inúmeros são os desafios, presentes hoje, no que se refere ao 

campo educacional. Sendo assim, com o intuito de cumprir a função social destinada 

à escola de transmitir o saber sistematizado e culturalmente aceito na sociedade 
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atual, bem como, a formação integral, crítico-reflexiva, construída historicamente ao 

longo dos séculos do ser social, cabe a ela tomar como objeto de preocupação o 

aluno, protagonista do processo educativo, em consonância com a família. 

A família, instituição social imprescindível e responsável pela maior 

parte da formação do indivíduo em desenvolvimento, merece papel de destaque 

também no âmbito escolar, pois, 

 

Grande parte do trabalho do professor seria facilitado se o estudante 
já viesse para a escola predisposto para o estudo e se, em casa, ele 
tivesse quem, convencido da importância da escolaridade, o 
estimulasse a esforçar-se ao máximo para aprender  (PARO, 2007, 
p.16). 

 

 

No entanto, o papel da família no desempenho escolar de seus filhos 

depende, na maioria das vezes, das atribuições da escola na promoção da 

participação da instituição familiar dentro do processo educativo, como parte 

integrante da realidade vivenciada. Assim, se faz necessário que, 

 

[...] a escola que toma como objeto de preocupação levar o aluno a 
querer aprender precisa ter presente a continuidade entre a 
educação familiar e a escolar, buscando formas de conseguir a 
adesão da família para sua tarefa de desenvolver nos educandos 
atitudes positivas e duradouras com relação ao aprender e ao 
estudar (PARO, 2007, p.16). 
 

 

Desse modo, se faz essencial a participação da comunidade escolar 

para que uma mudança efetiva se faça presente na instituição a partir de uma 

postura positiva desta em relação aos demais usuários, o que inclui todos os 

envolvidos no processo, em especial os pais e/ou os responsáveis pelos educandos, 

“[...] oferecendo ocasiões de diálogo, de convivência verdadeiramente humana [...] 

mostrando-lhes quão importante é sua participação e fazendo uma escola pública de 

acordo com seus interesses de cidadãos” (PARO, 2007, p.17). 

Nesse sentido, preza-se por uma prática que englobe processos 

participativos, dada a importância da efetivação de projetos emancipatórios, os quais 

priorizem a integralidade da formação humana plena. Considerando a possibilidade 
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de uma real transformação da educação e da sociedade em geral Haddad (1992), 

enfatiza, 

 

A unidade escolar é constituída de uma trama social que move 
interesses diversos e muitas vezes contraditórios. Ampliar os 
espaços de participação dos vários sujeitos políticos é democratizar 
os procedimentos pedagógicos e, portanto, da representação dos 
interesses coletivos. Assim, uma maior participação dos alunos 
através dos seus organismos de representação, uma maior 
participação dos professores no planejamento e nas definições 
pedagógicas, uma maior participação dos pais na pauta dos 
interesses escolares favorecem a construção de uma escola voltada 
aos interesses dos seus protagonistas e usuários (HADDAD, 1992, 
p.78-79). 
 

 

De acordo com Gohn (2006), dada a complexidade dos obstáculos a 

serem superados no âmbito escolar, não nos permite esperar por atos heróicos de 

uma minoria bem intencionada e disposta a ajudar. Ao contrário, a gestão escolar 

democrática, que envolve toda a sociedade civil organizada em prol de uma luta pela 

educação de qualidade, só obterá resultados satisfatórios quando passar a ser 

entendida como prática constante, pautada na criticidade em relação à função social 

da escola, num tempo/espaço específico. 

É necessário, que ocorra uma mobilização da sociedade civil a fim 

de que possibilite mudanças no que se refere a métodos tradicionais e 

ultrapassados, na maioria das vezes vazio de significados. Precisamos de uma 

educação transformadora que priorize pela formação do sujeito crítico. 

 

Construir cidadãos éticos, ativos, participativos, com 
responsabilidade diante do outro e preocupados com o universal e 
não com particularismos, é retomar as utopias e priorizar a 
mobilização e a participação da comunidade educativa na construção 
de novas agendas. Essas agendas devem contemplar projetos 
emancipatórios que tenham como prioridade a mudança social, 
qualifiquem seu sentido e significado, pensem alternativas para um 
novo modelo econômico não excludente que contemple valores de 
uma sociedade em que o ser humano é centro das atenções e não o 
lucro, o mercado, o status político e social, o poder em suma [...] para 
dar sentido e significado às próprias lutas no campo da educação 
visando à transformação da realidade social (GOHN, 2006, p.37). 
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Desse modo, enfatizando a importância da participação da 

comunidade escolar, destacando-se aí a família como um dos alicerces 

indispensáveis ao sucesso da gestão democrática, é que abordaremos tais aspectos 

por meio da trajetória de uma experiência vivida pelo Colégio de Aplicação da cidade 

de Londrina, no ano de 2011, no que se refere à aproximação da família com a 

instituição escolar.   
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3  O COLÉGIO DE APLICAÇÃO E AS NOVAS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

NO RESGATE DA PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA 

 

Na ocasião do desenvolvimento do estágio em gestão escolar no 

curso de Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2011 tivemos 

a possibilidade de coletar dados para compor este estudo.  

Neste contexto, de investigação, a pesquisa deu-se por meio de 

observações participativas e análises documentais, com o intuito de compreender a 

situação atual em que a escola se encontrava e no que se refere à participação da 

família junto a seus filhos na busca pela melhoria do desempenho escolar e, 

consequentemente, a garantia de uma maior qualidade de ensino.  

O momento do estágio é um momento único e fundamental no 

processo de formação de um pedagogo. No campo da gestão, o estágio proporciona 

o entrelaçamento entre teoria e prática, ou seja, os inúmeros conceitos discutidos e 

defendidos por autores renomados em seus diversos livros e textos, juntamente com 

o professor universitário, que transmite uma gama de conhecimentos agregados ao 

longo de sua vida acadêmica, no campo do estágio, se confluem com a verdadeira 

realidade de uma escola, uma escola que recebe alunos, pais, educadores, 

necessidades, carências, demandas e problemas. 

Sendo assim, as observações e intervenções foram realizadas no 

Colégio de Aplicação da cidade de Londrina, com o intuito de observar as novas 

estratégias utilizadas ao buscar resgatar a participação da família no desempenho 

escolar dos educandos, bem como repensar a prática pedagógica desenvolvida na 

Instituição.  

 

3.1 DOS CAMINHOS DO TRABALHO 

 

O colégio de Aplicação é uma referência na cidade de Londrina – 

PR, por ser vinculado à Universidade (UEL), tendo como missão oferecer o ensino 

formal, qualificado, gratuito e democrático, nos níveis de ensino fundamental, médio 

e profissionalizante, a fim de atender a todos da comunidade local. Sendo assim, 

servindo de campo de experimentação pedagógica, nós, alunas do 3º ano do curso 

de Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina, realizamos o estágio 
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curricular obrigatório, com o intuito de observar o trabalho pedagógico realizado 

nesta escola, no ano de 2011. 

Utilizou-se como procedimento as observações participativas e a 

análise de documentos. Ao longo das observações, tivemos a oportunidade de 

participar, entre outros, do Conselho de Classe das 5ª séries, no 1º Bimestre do ano 

letivo de 2011. Dentro deste espaço, as discussões prezavam muito o apoio e a 

participação da família junto ao trabalho pedagógico da Instituição, visto que, é 

somente nesta relação que o desenvolvimento do educando ocorre de maneira 

integral e satisfatória. 

No processo de participação, diversas atividades foram 

desenvolvidas, como, digitações, catalogação de dados, análise do planejamento 

dos professores, participação em Conselhos de Classe, reuniões bimestrais com os 

pais, entre outros. 

Durante este período, percebeu-se que estavam ocorrendo algumas 

inovações no campo educacional da Instituição. Essas inovações ocorreram no 

momento em que a equipe pedagógica se viu insatisfeita com a realidade em que se 

encontrava como notas muito baixas, indisciplina, atrasos excessivos, altos índices 

de aprovação ou reprovação por Conselho, entre outros fatores que contribuíam 

para o baixo desempenho dos alunos.  

Partindo dessa realidade, as estagiárias do curso de Pedagogia 

realizaram um trabalho, juntamente com a equipe pedagógica, no intuito de resgatar 

a parceria entre família e escola. 

 

3.2 SOBRE OS ESTUDOS REALIZADOS 

 

O colégio de Aplicação decidiu implantar algumas mudanças, 

principalmente pelo fato de que o mesmo elenca no PPP (Projeto Político 

Pedagógico) da instituição três objetivos específicos e que se destacam, sendo eles: 

1) Promover o desenvolvimento da educação democrática; 2) Promover uma 

parceria entre os alunos, pais e professores para a realização de um trabalho 

responsável e compartilhado no processo educacional; 3) Oferecer ensino de 

qualidade, proporcionando ao aluno sucesso em sua vida escolar, na tentativa de 

romper com funções e métodos considerados, atualmente, ultrapassados, no que se 

refere ao modo de conceber a importância que a família adquire junto à dinâmica da 
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escola. Sendo assim, novas estratégias foram desenvolvidas pela equipe 

pedagógica do Colégio de Aplicação. 

Até então, a maneira como a escola convocava os pais a participar e 

acompanhar o desempenho escolar de seus filhos era feita de modo muito 

generalizado. No entanto, no ano de implantação das novas estratégias, ao invés de 

serem convocados, os pais foram convidados. O convite chegava a cada pai por 

intermédio de seu próprio filho, e tinha como característica principal o 

direcionamento específico a um determinado aluno (o convite era personalizado, 

cada um levava o nome completo do aluno). Dessa forma, esperava-se que os pais 

percebessem a importância dada a seu filho, dentro da escola. Juntamente com o 

convite, um espaço destinava-se à assinatura dos pais, que deveriam confirmar o 

recebimento do documento e sua presença na reunião. Caso a confirmação não 

ocorresse, a escola entrava em contato com os pais (via telefone), de modo a 

reafirmar o compromisso destes e garantir sua presença. 

Nessa perspectiva, e dando continuidade ao trabalho já iniciado, a 

escola pensou em alternativas capazes de traduzir aos pais a realidade escolar de 

cada aluno. Assim, a equipe pedagógica, em parceria com outras estagiárias, 

organizou documentos essenciais, que refletiam a conduta adotada por cada 

educando inserido nos processos educativos da escola. Os documentos foram 

organizados para cada aluno, individualmente, dentro de envelopes. Dentro de cada 

envelope, seguiam informações específicas à situação atual de um determinado 

aluno, como, o boletim, contendo as notas do bimestre, as ocorrências registradas 

em sala de aula pelos professores, a aprovação, ou não, do aluno, por conselho de 

classe, a lista de conteúdos necessários ao reforço dos estudos, que seriam 

retomados e realizados em casa, bem como o controle de faltas e/ou atrasos.  

Após catalogarem os dados e organizarem todos os envelopes, foi 

realizada a reunião com os pais. Nesta reunião, sob coordenação da equipe 

pedagógica, foram expostos e discutidos todos os aspectos para fins de 

acompanhamento do desempenho escolar dos alunos bem como o conhecimento do 

trabalho pedagógico realizado pela escola. Neste momento, todos os pais 

receberam o envelope contendo toda a documentação.  

Também foi realizado um cadastro de pais, no intuito de estabelecer 

contato entre escola-família, por meio de um instrumento, presente na atual 

sociedade, prático e acessível à maioria dos pais – realidade esta específica da 
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instituição em questão. Este contato seria obtido através de e-mails, promovendo, 

assim, um feedback dos resultados ou informações pertinentes ao interesse da 

família com relação à seus filhos.  

Partindo das ideias e atribuições, no que se refere à participação da 

família no campo escolar, expostas até o momento no âmbito da escola pública, o 

Colégio de Aplicação da cidade de Londrina tomou como iniciativa resgatar a 

relação família e escola, partindo-se da concepção que somente por meio desta 

aproximação de ambas as instituições sociais, descritas no atual contexto, tornaria 

possível alcançar uma melhora no desempenho escolar dos educandos, bem como, 

repensar a organização de todo o processo pedagógico da instituição. Para 

explicitar, sinteticamente, a iniciativa do colégio, faço uso das palavras de Paro, 

(2007, p.17):  

 

[...] procurou-se investigar as dimensões de uma possível 
participação da família na promoção, junto a seus filhos estudantes, 
de valores favoráveis ao estudo e à aquisição do saber, bem como, 
na adoção de posturas e comportamentos diante deles que 
contribuam para a melhoria da qualidade de seu aprendizado. Isto, 
articulado com a preocupação de estudar as formas organizacionais 
mais adequadas de integração dos pais a propósitos escolares de 
melhoria do ensino. [...] 
 

Dentre as estratégias adotadas pelo Colégio de Aplicação, como 

medida a facilitar essa participação entre família e escola, foi por meio de uma 

reunião, realizada entre pais e equipe pedagógica que se pode posteriormente, 

verificar os resultados obtidos.  

Sendo assim, foi possível constatar que, diferentemente do que 

apresenta os discursos da maioria dos professores e pedagogos atuantes, de que a 

família não participa da vida escolar de seus filhos, os dados obtidos por meio da 

observação participativa mostraram justamente uma realidade contrária.  

Neste caso específico de que há sim interesse da família, na medida 

do possível, em participar da dinâmica escolar. Desse modo, “a divulgação de 

valores positivos com relação ao saber e ao estudo junto aos pais, para que estes 

trabalhem esses valores com seus filhos em casa, depende de uma comunicação 

muito eficiente entre escola e pais” (PARO, 2007, p.68) isso se faz essencial para 

um bom desempenho escolar, de forma a promover mudanças significativas neste 

contexto. 
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É fato que, muitas são as dificuldades encontradas pelos pais em se 

fazer presente na vida escolar de seus filhos, e cabe à escola buscar alternativas 

práticas e funcionais de modo a superar tais propósitos. Neste sentido, tal ideia se 

reafirma quando,  

 

A dificuldade de comunicação encontra-se, sim, em condições 
objetivas da vida dos pais e responsáveis pelos alunos em geral, 
para quem falta tempo e, em certa medida, até condições de 
compreender a linguagem da escola. Mas, isso se conjuga também 
com uma grande falta de iniciativa dos educadores para criarem 
maneiras de viabilizar a comunicação com a população (PARO, 
2007, p.69)  

 

Entretanto, o Colégio de Aplicação, comprometido com as inovações 

propostas no processo educativo, procurou romper com padrões tradicionais, de 

forma a se adequar às necessidades das famílias. Assim, a equipe escolar utilizou-

se do e-mail como recurso tecnológico acessível à maior parte das famílias nos dias 

atuais, reiterando que a realidade aqui descrita é uma especificidade da instituição 

observada. Desse modo, a falta de tempo, um dos fatores que impedem os pais de 

participarem do desempenho escolar dos filhos, pode ser superada, já que tal 

iniciativa permite um acompanhamento constante da situação escolar vivida pelo 

educando como, ocorrências, provas, trabalhos, mau comportamento, entre outros 

aspectos. Medidas simples podem auxiliar o trabalho pedagógico e, 

consequentemente, diminuir a distância existente na relação família e escola. 

 

De modo geral, à solicitação de soluções que dessem conta da 
necessidade de passar informações relevantes aos pais sobre a 
assessoria e reforço quer eles pudessem dar a seus filhos e que 
estimulassem esses pais a participar mais da vida da escola com 
esse fim (PARO, 2007, p.70). 
 

Enfim, compete aos educadores atuantes, ou mesmo aqueles que 

ainda se encontram em processo de formação, buscar, a todo o momento, 

alternativas que se façam relevantes, no que se refere à melhoria do ensino escolar. 

E que se faça evidente que o sucesso da instituição também depende da 

participação e comprometimento dos membros que a compõem, no processo de 

mudança educacional.  

Desse modo, é neste contexto que o resgate da parceria família e 

escola se faz necessário, a fim de que a função social da instituição escolar faça-se 
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cumprir com excelência, em consonância com a participação familiar, de forma que o 

aluno seja o maior privilegiado e passe a ser compreendido como sujeito do seu 

próprio aprendizado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fato, que as transformações sociais estão postas e a todo 

momento se modificam ocasionando reflexos no contexto familiar.  

No mundo de hoje, com a globalização em alta, homens e mulheres 

precisam se inserir no mercado de trabalho. O consumo aumentou e, com ele, 

aumentaram também o preço dos alimentos, da moradia, enfim, a família brasileira 

está toda “fora de casa”, os pais precisam trabalhar para sustentar e garantir a 

sobrevivência dos filhos.  

Como consequência dessas transformações uma nova realidade se 

impõe. Agora as configurações familiares já não são mais as mesmas, pois a fim de 

acompanhar as mudanças sociais elas também se moldam às novas formas de 

existir. 

A instituição familiar se configura de longa data, mas mesmo 

sofrendo tantas modificações ao longo do tempo não deixa de ter grande influência 

na formação dos sujeitos nela inseridos. Numa sociedade de constantes mudanças 

a família passa a adotar um caráter mais flexível, superando os papéis tradicionais a 

tanto propagados. 

Enfim, é primeiramente na base familiar que a criança se apoia para 

inserir-se socialmente, e consequentemente, outras instituições sociais irão 

complementar a formação humana do cidadão, e é neste contexto que a escola 

estabelece parceria com a família contribuindo para a preparação dos sujeitos. 

Sendo assim, conclui-se que as relações a serem estabelecidas 

entre ambas as instituições sociais são de extrema importância para a valorização 

da formação dos sujeitos, de modo a garantir a efetivação da qualidade do ensino. 

É fato que tal iniciativa encontra-se em processo de construção, 

dada a complexidade das relações a serem determinadas entre as partes envolvidas 

neste contexto. Entretanto, é possível sim que tal experiência se concretize a partir 

do momento que todos os envolvidos se empenhem em realizar suas funções dentro 

do processo educativo, por meio das diversas formas existentes de participação da 

família no espaço escolar, seja nas reuniões de pais, nas festas em geral 

(promovidas pela instituição), no conselho escolar, na elaboração e realimentação 
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do Projeto Político Pedagógico da escola, ou na Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários (APMF).  

Sendo assim, é por meio de estratégias bem elaboradas como as 

adotadas pelo Colégio de Aplicação, que mudanças tendem a acontecer, no entanto 

são passíveis de avanços e retrocessos. Entretanto, no atual contexto, a relação da 

família com a escola só tende a auxiliar na busca pela melhoria da qualidade 

escolar, de modo a favorecer todos os atores sociais envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem.       
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