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Um antigo ditado africano diz que: “É 
preciso uma aldeia inteira para educar 
uma criança”.  
 



 

FULCHINI, Camila. Família e Escola: Como explicar esse conflito?. 2012. 46 folhas. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 

 
 
 

RESUMO 
 
 

A relação família e escola é um tema de destaque quando se fala em 
desenvolvimento e aprendizagem escolar. Os profissionais da educação têm 
discutido muito em como explicar o conflito que há entre essas duas instituições, 
sendo que uma instituição complementa a outra. Este trabalho tem como obejtivo 
conhecer a relação da família e escola, numa perspectiva histórica, buscando 
identificar as causas desses conflitos entre estas instituições através da ótica das 
transformações sociais. Apresentamos inicialmente o conceito de família, passando 
por diversas áreas de conhecimentos científicos, chegando nos dias atuais com as 
suas variadas composições.  Destacamos a criação da instituição escolar e a sua 
função e por final realçamos a relação de ambas instituições e discutimos o que a 
escola/ professores oferecem para propriciar e instigar as famílias a serem mais 
ativas na educação de seus filhos. Percebemos que para que os pais sejam mais 
participativos é preciso que a escola/ professores primeiramente tenham 
conhecimento da realidade de seu aluno e que deêm mais abertura para que os pais 
possam questionar, criticar, elogiar e sugerir sem que sejam ignorados. 
 
 
 
 
Palavras-chave:  Relação Família- Escola. Desenvolvimento. Aprendizagem. 
Participação. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O interesse por este estudo teve início com a participação do projeto 

de extensão A família de mãos dadas com a Escola, promovendo ações sócios 

educativas. 

A opção por esta temática originou-se a partir das vivências em 

projetos de extenções e também pelas discussões feitas ao longo do curso de 

Pedagogia e esta escolha pontual está centrada nas  leituras feitas por análises das 

dificuldades de aproximação. Assim procuramos conhecer a relação da família e 

escola, numa perspectiva histórica, buscando identificar as causas desses conflitos 

entre estas instituições através da ótica das transformações sociais. 

Neste sentido, utilizamos como metodologia uma pesquisa 

bibliográfica baseada principalmente nas obras de Engels (1987), Nascimento (1984) 

e Prado (1985). Foram buscados ainda dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que ajudaram na atualização dos resultados da pesquisa. 

Em termos de estrutura, o trabalho foi dividido em três capítulos. No 

primeiro capítulo, discutimos os diferentes conceitos de família, bem como a sua 

construção histórica, buscando ressaltar a sua importância social, seus valores e 

suas funções, além de apresentar as transformações que ocorreram durante a sua 

história. 

No segundo capíulo tivemos a pretensão de discutir a instituição 

famíliar na atualidade, considerando a evolução histórica em que está pautada: 

desenvolvimento social e econômico. 

E por fim, no terceiro capítulo, apresentamos as ideias defendidas 

por pesquisadores da relação família e escola na atualidade, considerando todas as 

mudanças pelas quais estas intituições têm passado nas últimas décadas.  

Este estudo permitiu considerar que o conflito entre essas duas 

intituições acaba quando há diálogo e compreensão por parte da escola, na questão 

da realidade que o aluno está vivendo. Se a escola/ professor dá espaço para que a 

família/pais, possam tirar dúvidas, expressar e dialogar, participando ativamente do 

ambiente escolar e não somente escutar e aceitar tudo o que é imposto para eles. 
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CAPÍTULO I 

FAMÍLIA: CONCEITO, ESTRUTURA E HISTÓRICO 

 

A discussão a respeito da relação Família e Escola necessita, como 

ponto de partida, uma incursão ao conceito de família, de escola e assim a relação 

entre ambos.  

O primeiro capítulo tem o objetivo de debater os diferentes conceitos 

de família, bem como sua construção histórica. Parte-se, inicialmente, da 

conceituação, em que iremos resgatar a sua importância social, seus valores e suas 

funções, além de apresentar as transformações que ocorreram durante a sua 

história. Também neste capítulo abordaremos a conceituação de escola e suas 

funções sociais exercidas na sociedade e para finalizar faremos a relação entre a 

família e escola. 

 

 

1.1 CONCEITUANDO FAMÍLIA 
 

Quando falamos em Família automaticamente temos como 

referência a nossa própria vivência famíliar, porém devemos ter em mente que esta 

instituição deve ser compreendida historicamente de acordo com as suas 

especificidades.  Para que nós, profissionais da educação, possamos realizar um 

trabalho mais coerente com a família dos educandos, devemos fazer reflexões sobre 

os conceitos e concepções debatidas pelas demais áreas científicas. 

Prado (1985, p. 51), afirma que o termo família origina-se do latim 

“famulus”, e significa: conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor. 

Dentre os chamados dependentes incluem-se a esposa e os filhos. 

Assim como o dicionário Aurélio (2010, p. 339), traz que Família 

significa: 

 

O pai, a mãe e os filhos: família numerosa. / Todas as pessoas do 
mesmo sangue, como filhos, irmãos, sobrinhos etc. / Grupo de seres 
ou coisas que apresentam características comuns: família espiritual. / 
Biologia. Unidade de classificação científica. &151; Os animais e as 
plantas são classificados em sete grupos principais chamados reinos, 
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filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Os membros de 
uma família têm entre si um parentesco mais chegado que os 
membros de uma ordem, mas não são tão próximos quanto os 
membros de um gênero. / Os descendentes de um indivíduo, a 
linhagem, a estirpe. // Em família, em casa, entre os seus, na 
intimidade. // Família de palavras, grupo de palavras que procedem 
de uma raiz comum. // Família real, o rei, a rainha, seus filhos e 
parentes do mesmo sangue. // Santa Família, quadro que representa 
a Virgem Maria, São José e o Menino Jesus. / Usa-se como adj., no 
sentido de "honesto", "decente", falando-se, sobretudo da mulher: 
Fulana é família. 

 

O verbete citado anteriormente nos revela que há uma compreensão 

de família que está vinculada a pessoas do mesmo sangue. Com base no texto de 

Goldani (1984, p.1261 apud Nascimento, 2006,), o conceito de família tem variado 

sua função da unidade de enumeração, que na maioria dos censos é o domicílio. 

Este, definido como um grupo de pessoas que vivem em uma mesma moradia 

costuma ser identificado, para efeito de análise, como família. Sendo assim, esta 

definição de família reside na associação de família à condição de residência 

comum, considerando-se como membros da unidade famíliar as pessoas que vivem 

no mesmo domicílio.  

 

Segundo esta mesma autora, as justificativas disto são que as 
estruturas domiciliares e o parentesco estão intimamente ligados e 
que os significados sócios- demográficos seria o mesmo. (GOLDANI, 
1984, p. 1261) 

 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

conceito de família “é o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência, residente na mesma unidade 

domiciliar, ou pessoa que mora só em uma unidade domiciliar” (BRASIL, 1996). Para 

o IBGE, entende-se por dependência doméstica a relação estabelecida entre a 

pessoa de referência e os empregados domésticos e agregados da família, e por 

normas de convivência as regras estabelecidas para o convívio de pessoas que 

moram juntas, sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência 

doméstica. Consideram-se como famílias conviventes as constituídas de, no mínimo, 

duas pessoas cada uma, que residam na mesma unidade domiciliar (domicílio 

particular ou unidade de habitação em domicílio coletivo). 
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Para a área da saúde, as autoras Rocha, Nascimento e Lima (2002, 

p. 711), expõem que a definição deve ser considerada a mais ampla possível, 

tomam como ponto de partida os laços consanguíneos, o parentesco e o 

acasalamento.  

Família, em um contexto amplo, são duas ou mais pessoas que 
vivem em uma mesma casa (usualmente), têm um vínculo emocional 
ou afetivo e desempenham tarefas sociais inter-relacionadas [...] ". 
Famílias são relacionamentos em que pessoas vivem juntas, 
comprometidas, formam uma unidade econômica, cuidam dos mais 
jovens, identificam-se entre si e no grupo a que pertencem. 

Já para as Ciências Sociais, de acordo com Carvalho e Almeida, 

(2003), o conceito está vinculado aos laços consanguíneos, mas também aos laços 

consensuais ou jurídicos que constituem complexas redes de parentesco. Esses 

mesmos autores continuam dizendo que na sociedade contemporânea, o modelo 

arquétipo é a família conjugal tradicional, que é constituída pelo casal e seus filhos 

não emancipados e que residem em um domicilio independente. 

Outro autor das Ciências Sociais, Parsons (apud BRUSCHINI, 1989 

p. 02) define família nuclear como uma agência socializadora, cujas funções 

concentram-se na formação da personalidade dos indivíduos. 

 

A família tem sido conceituada por esta disciplina como grupo de 
indivíduos ligados por elos de sangue, adoção ou aliança 
socialmente reconhecidos e organizados em núcleos de reprodução 
social (BRUSCHINI, 1989 p. 04). 

 

Desta forma, para a Antropologia, a família refere-se a uma parte de 

grupo social concreto e empiricamente delimitável, de outra parte um modelo cultural 

e a sua representação. A análise da família deve mover-se em planos de 

construções ideológicas e no seu papel na organização da vida social. 

Analisando todos esses conceitos, vemos que há de semelhante 

entre eles: 

1 Família formada por laços consanguíneos; 

2 E morarem na mesma residência. 

 

De maneira geral vemos que o conceito de família em qualquer área 

traz muito forte a ideia liberal burguesa de família nuclear, composta por pais e 
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filhos. Historicamente levantamos que nem sempre foi dessa forma. É o que 

veremos no próximo segmento. 

Este conceito de família, baseado nos laços consanguíneos e na 

união entre pai, mãe e filhos que moram na mesma casa é que tem povoado o 

imaginário dos educadores, como demonstram várias pesquisas (BRUSCHINI, 1989; 

ROCHA, NASCIMENTO e LIMA, 2002; CARVALHO e ALMEIDA, 2003). Tudo que 

foge à esta lógica parece aos educadores como desestrutura famíliar ou uma 

condição que foge ao natural e lógico. Veremos no próximo capítulo que esta 

estrutura famíliar, assim como outras instituições sociais, são construções históricas 

decorrentes da organização material da vida em sociedade. 

 

 

1.2 A FAMÍLIA ENQUANTO CONSTRUÇÃO SOCIAL 
 
 

A história da família possibilita perceber as mudanças que essa 

instituição sofreu ao longo dos tempos e nos mostra que não há um modelo único, 

nem ideal para esta instituição.  

 

A família não é um simples fenômeno natural. Ela é uma instituição 
social variando através da história e apresentando até formas e 
finalidades diversas numa mesma época e lugar conforme o grupo 
social que esteja sendo observado (PRADO, 1985, p. 12). 

 

Sendo assim, ao longo dos anos a concepção de família sofreu 

diversas mudanças e transformações por causa da evolução da sociedade, em que 

cada família varia a sua composição e sua trajetória, uma vez que diversos tipos de 

família poderiam coexistir dependendo das condições econômicas, sociais e 

culturais de uma determinada época. 

Com base no texto de Reis ( 1984 apud PARSONS, 1984), a família 

teria por função desenvolver a socialização básica de uma sociedade que tem sua 

essência no conjunto de valores e de papéis. É a partir da família que se estrutura o 

funcionamento da sociedade, pois assim são criados os valores necessários para se 

conviver em grupo. 

Segundo Engels (1987) a família monogâmica é o modelo mais 

aceito, porém com os estudos de Morgan (apud ENGELS, 1987) a primeira forma de 
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constituição famíliar foi a “família consanguínea”, em que os grupos conjugais se 

formavam de forma endógena e mútua, ou seja, a reprodução da família se dava 

através de relações sexuais entre parentes consanguíneos. A segunda forma de 

família constituída é a chamada “família punaluana” em que os grupos se formavam, 

excluindo as relações carnais entre os irmãos e irmãs uterinos, isto é, uma série de 

irmãos uterinos ou mais afastados tinha relações sexuais comuns com um certo 

número de mulheres, excluindo suas próprias irmãs. Engels (1987, p. 41) 

caracterizou este modelo de família desta forma: 

 

[...] cujo traço característico essencial era a comunidade 
recíproca de maridos e mulheres no seio de um determinado 
círculo famíliar, do qual foram excluídos, todavia, no princípio, 
os irmãos carnais e, mais tarde, também os irmãos mais 
afastados das mulheres, ocorrendo o mesmo com as irmãs dos 
maridos. 

 

A partir da evolução da “família punaluana”, surgiu a “família 

sindiásmica”, em que a poligamia por parte dos homens ainda fosse algo comum, 

neste modelo não era mais permitido as uniões entre parentes.    

Foi a partir da “família sindiásmica” que se origina a “família 

monogâmica”, em uma época em que separa o estado médio do estado superior da 

barbárie, as únicas finalidades da monogamia era a procriação de filhos que são 

destinados a serem herdeiros da fortuna do pai. “Preponderância do homem na 

família é procriação de filhos que têm de ser seus e que são destinados a se 

tornarem os herdeiros de sua fortuna.” (ENGELS, 1987, p.77). 

O modelo de “família monogâmica” não surge na história como uma 

espécie de reconciliação entre o homem e a mulher, mas sim como uma sujeição de 

um sexo ao outro, pois era permitido ao homem que se relacionasse com outras 

mulheres, porém, não era permitido que a mulher se relacionasse com outros 

homens (ENGELS, 1987). 

 É a partir disso que se cria a divisão de papel do homem e da 

mulher, pois ao homem era destinado a dar o sustento da casa e à mulher era 

destinado ser a mãe de seus filhos, governanta da casa e supervisora das escravas. 

Para Engels (1987), a primeira luta de classe que apareceu na 

história foi a partir desta divisão de papéis, que coincidiu com o desenvolvimento 

dessas diferenças sociais do homem e da mulher na monogamia. “A direção famíliar 
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se transformou em serviço privado; a mulher tornou-se a primeira criada, excluída de 

qualquer participação na produção social”. (ENGELS apud CANEVACCI,1987, p. 86) 

A “família monogâmica”, no decorrer da história, foi sofrendo 

diversas transformações na sua estrutura, sobretudo a partir do século XVII, em que 

surgiram os primeiros movimentos feministas, iniciando um movimento de repressão 

ao antagonismo existente entre homens e mulheres, maridos e esposas. Porém, as 

grandes mudanças na estrutura famíliar monogâmica realmente só ficam explícitas 

no século XIX, após a Segunda Guerra Mundial1, as mulheres sentiram a 

necessidade de deixar seus afazeres domésticos, seus filhos e a sua casa para se 

inserirem no mercado de trabalho, ainda que de forma inferior aos homens. 

 

A grande indústria arrancou a mulher de casa para lançá-la no 
mercado de trabalho e nas fábricas, transformando-a frequentemente 
no sustentáculo da família, foi anulado qualquer fundamento para os 
últimos resquícios da supremacia do homem no lar do proletariado a 
não ser que ainda seja reconhecida como um resíduo dessa 
supremacia a brutalidade diante da mulher, que se difundiu com a 
monogamia (ENGELS, 1987 p. 84). 
 

Uma vez a mulher responsável pela criação dos filhos, estando no 

mercado de trabalho, era necessária organizar a sociedade de forma que os filhos 

ficassem guardados de forma a dar-lhe liberdade para o trabalho, ao mesmo tempo 

em que se assegurava a educação dos filhos. Para isso foram criadas instituições 

escolares para este fim. Além da própria necessidade de mão de obra, outro motivo 

que leva as mulheres ao mercado foi a viuvez em função da morte dos maridos em 

guerra. 

Segundo Donzelot (1980, p. 180), dentre muitas consequências 

desse contexto ocorreu: 

 

[...] o afrouxamento dos vínculos de autoridade; os filhos 
aproveitaram a ausência dos pais (mortos na grande guerra) para se 
emanciparem mais cedo e, as esposas, na retaguarda, tiveram que 

                                            
1
 A Segunda Guerra Mundial foi um conflito entre vários países, iniciado na Europa. Um dos motivos foi o 

surgimento de governos totalitários com objetivos militaristas (Itália e Alemanha) e expansionistas. Na 
Alemanha surge o nazismo, comandado por Hitler, que pretendia readquirir as forças perdidas através do 
militarismo e assim expandir seu território. Tendo como consequência as bombas atômicas em Hiroshima e 
Nagazaki e assim provocando milhares de mortes e cidades destruídas. Na Alemanha os nazistas mandaram 
para campos de concentração milhares de judeus.  
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assumir responsabilidades às quais está fora de questão fazê-las 
renunciar.  
 

A escola, agora como instituição educadora, passa a ter grande 

poder de influência sobre o comportamento e direcionamento educativo das famílias. 

Segundo Donzelot (1980), a escola, juntamente com a igreja e a medicina passam a 

abrir a família nuclear que fora fechada na modernidade. A partir da ideia de que 

bom aluno se torna bom trabalhador, ou seja, boa trajetória na escola suporia 

sucesso no mercado de trabalho, a escola passa a dizer qual comportamento deve 

ser considerado normal e adequado e qual não o é. 

Neste momento a questão do fracasso escolar fica explícita, pois a 

escola começa responsabilizar os pais pelo mau desempenho de seus alunos, já 

que muitos não tinham tempo para irem à escola e se informarem sobre o 

desempenho de seu filho. Da mesma forma a criança/ aluno começa a demonstrar 

por meio de seu comportamento e/ou desenhos como é a relação com seus pais, 

que muitas vezes não é das melhores. 

 

A dissimetria com que pode desenhar certas personagens, inclusive 
ela própria, as cores turvas ou claras, as mutilações de membros, 
permitem, ainda apurar a representação que a criança se faz de sua 
família. Uma determinada personagem não tem mãos: não seria 
porque ela só se serve delas para bater? Outra não tem braços: não 
seria porque não expressa afeição, apesar do desejo da criança? 
Assim, o desenho de uma família permite acentuar todas as 
pequenas e grandes anomalias famíliares. Uma criança mente, 
rouba, é agressiva, colérica, ou, ao contrário, inibida e passiva: esses 
são os muitos sinais de protesto contra o que há de falso na estrutura 
famíliar, e que o desenho da família revelará. Ao expressar, através 
do desenho, o seu mal-estar, sua situação, a criança fornece, ao 
mesmo tempo, uma avaliação do meio familiar. (DONZELOT, 1980, 
p.192) 

 
Assim como Barreto (1980, p. 86) descreve a ausência de um adulto 

que deveria dar atenção às crianças está associada na relação entre pais e filhos e 

em especial com relação à educação da criança, pois afeta o desenvolvimento desta 

criança e também o trabalho do professor. 

Deste modo, as famílias começam a notar que estão perdendo seu 

espaço diante da educação de seus filhos, a escola é quem dita às regras de 

comportamento e de valores morais, os pais começam a querer novamente o poder 

de ensinar e corrigir de modo que aumente o querer da transmissão de regras e de 
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valores, deixando para a escola a transmissão dos saberes formal /conhecimentos 

científicos. Donzelot (1980, p. 186) completa: “Deve-se fazer da família uma terra de 

missão que se apoie nas exigências escolares para melhor fazer valer a importância 

do registro famíliar”. 

Este processo de relação família e escola começam a se tornar cada 

vez mais difícil, já que o capitalismo fala mais alto e assim deixa a relação cada vez 

mais difícil entre essas duas instituições.  

Atualmente, houve uma inversão no sentido de que a escola, 

sentindo o peso da responsabilidade da educação da juventude, tem reivindicado 

uma maior presença dos pais, porém dentro de seus parâmetros. O que entra em 

conflito, uma vez que as famílias hoje possuem constituições variadas, além dos 

diferentes valores que escola e família defendem. Tal situação vem exigindo destas 

instituições um esforço cada vez maior no sentido do diálogo. É o que trataremos 

nos próximos capítulos. 
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2 CAPÍTULO II 

A FAMÍLIA ATUAL E A INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

Neste capítulo temos a pretensão de discutir a instituição famíliar na 

atualidade, considerando que a mesma é resultado de uma evolução histórica 

pautada no desenvolvimento social e este resultado do desenvolvimento econômico. 

 

2.1  “FAMÍLIA...FAMÍLIA...PAPAI, MAMÃE, TITIA..., FAMÍLIA, A FAMÍLIA2” 
 

A estrutura da família vem se modificando cada vez mais e desta 

forma podemos afirmar que as famílias são formadas por diversas estruturas, 

Nascimento (2006, p. 11), cita alguns tipos de família: 

 

Há mães solteiras com seus filhos; pais com filhos adotivos; famílias 
formadas por casais que já tiveram outros casamentos com filhos e 
decidiram ter outros filhos dessa união; temos ainda famílias 
formadas por um casal e um “animal de estimação”... e, também, se 
questiona se podemos considerar família o solteiro adulto que vive 
sozinho.  

 

Prado (1985) cita outros tipos de estruturas familiar, tais como: 

 

a) A família criada em torno a um casamento dito “de participação”- 
trata-se aí de ultrapassar os papéis sexuais tradicionais. b) O 
casamento dito “experimental”- que consiste na coabitação durante 
algum tempo, só legalizando essa situação após o nascimento do 
primeiro filho. c) Outra forma de família seria aquela baseada na 
“união livre”. d) A família homossexual, quando duas pessoas de 
mesmo sexo vivem juntas, com crianças adotivas ou resultantes de 
uniões anteriores, ou no caso de duas mulheres, com filhos por 
inseminação artificial (PRADO, 1985, p 19-22). 

 

Nascimento (2006) menciona que essa transformação de estrutura 

famíliar só foi possível por causa de dois fatores: primeiro pela legalização do 

divórcio no Brasil que virou lei em 1977 e o segundo pelo surgimento da pílula 

anticoncepcional, que garantiu assim que homens e mulheres tivessem uma vida 

sexual desvinculada de paternidade/maternidade. 

                                            
2
 Estrofe da música “Família” da banda Titãs, álbum acústico de 1997.  
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Fukui (apud NASCIMENTO, 1998, p. 18-19) indica que os valores 

associados à família estiveram sempre apoiados num princípio que atrelava a 

sexualidade, reprodução e casamento indissolúvel e monogâmico. O autor também 

cita três grandes transformações que ocorreram para a organização famíliar, o 

primeiro acontece com a separação da sexualidade e da reprodução em que o 

número de filhos começa a ser planejada, na segunda a reprodução dissociou-se do 

casamento, isto é, não há filhos ilegítimos e na terceira transformação que a autora 

relata é que a sexualidade dissociou-se do casamento em que reconhece o direito 

das uniões consensuais. 

 Nascimento (2006) apresenta uma tabela montada a partir dos 

dados retirados do IBGE desde 1970-2000 em que mostra o crescimento de todos 

os tipos de unidades domésticas, isto é, os variados tipos de família.  

Segundo o IBGE (2001), as famílias brasileiras vêm tendo uma 

redução, pois na década de 80 em média de 4,5 pessoas chegou apenas em 3,4 no 

final da década de 90.  Nos últimos tempos a família tradicional composta pelo casal 

com filhos, caiu de quase 60%, em 1992, para 55%, porém em 1999 aumentou a 

proporção de outros tipos de composição famíliar como mulher sem cônjuge e com 

filhos de 15,1 % para 17,1% e de casal sem filhos. Os dados do censo de 2009 (em 

anexo) confirmam esta mesma configuração. 

 
Tabela 1 - FAMÍLIAS COM PARENTESCO, RESIDENTES EM DOMICÍLIOS, PARTICULARES, 
SEGUNDO O TIPO DE ARRANJO FAMÍLIAR 

TIPO DE ARRANJO FAMÍLIAR 1970 1980 1991 2000 

TOTAL 17.481.114 25.046.119 34.894.507 43.993.672 

CASAL SEM FILHOS 1.916.609 2.978.420 4.203.738 5.78.250 

CASAL SEM FILHOS E COM 
PARENTES 

387.435 487.844 610.506 881.208 

CASAL COM FILHOS 10.825.428 15.234.267 20.335.906 23.915.116 

CASAL COM FILHOS E COM 
PARENTES 

1.713.993 2.187.462 2.549.797 2.971.769 

MULHER CHEFE/ RESPONSÁVEL 
(1) SEM CÔNJUGE E COM FILHOS 

1.376.580 2.278.095 4.265.599 6.047.643 

MULHER CHEFE/ RESPONSÁVEL 
(1) SEM CÔNJUGE E COM FILHOS 
E COM PARENTES 

317.395 547.364 936.469 1.542.017 

HOMEM CHEFE/ RESPONSÁVEL (1) 
SEM CÔNJUGE E COM FILHOS 

268.402 339.870 503.986 762.869 

HOMEM CHEFE/ RESPONSAVEL (1) 
SEM CÔNJUGE E COM FILHOS E 
COM PARENTES 

93.717 102.600 132.377 187.324 

OUTRAS FAMÍLIAS COM 
PARENTESCO 

581.555 890.197 1.356.129 1.902.476 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1970- 2000 
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Notas: 1- Na categoria Outros estão incluídos arranjos do tipo avó residindo com 
neto ou dois irmãos, etc. 2- As pessoas na categoria de agregados, pensionistas, 
empregado doméstico e parente do empregado doméstico estão distribuídas nos tipos de 
família. 

(1) 1970, 1980 e 1991, relação com o chefe do domicílio; 2000 relação com o 
responsável pelo domicílio. 

 

 
Nos resultados do IBGE, 2009 (em anexo), observa-se um aumento 

dos casamentos consensuais, isto é, casamento de homossexual e também um 

aumento dos divórcios e com isso, um novo arranjo de família, que recebe o nome 

de “família reconstituída”, que é a união de pessoas separadas e/ou divorciadas. 

De 1999 para 2009, o número médio de pessoas na família caiu de 

3,4 para 3,1. Entre as famílias mais pobres (renda mensal per capita de até ¹/² 

salário mínimo), o número médio de pessoas chega a 4,2%. Neste período, no 

conjunto dos arranjos famíliares, um aumento na proporção de casais sem filhos (de 

13,3% para 17,0 %) e, consequentemente, uma redução de casais com filhos, 

passando de 55,0 % para 47,0%. Vejamos o gráfico 1, que mostra a pesquisa do 

IBGE (2009) sobre a distribuição percentual dos arranjos famíliares com parentesco, 

residentes em domicílios particulares no Brasil de 1999/ 2009.  

 

Gráfico 1 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS ARRANJOS FAMÍLIARES COM PARENTESCO, 
RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES, SEGUNDO O TIPO BRASIL- 1999/ 2009. 
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1999/ 2009. 
 
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
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Como podemos constatar ainda continua um aumento de casais 

sem filhos no ano de 2009, saindo assim da famosa composição famíliar, a dita 

“família nuclear burguesa” que é aquela composta por pai, mãe e filhos (PRADO, 

1981). Com o decorrer do tempo, há uma nova constituição de família, com um novo 

formato, com uma nova cara e com um modelo diferente.  

 

A nova família, que anteriormente era definida pela obrigação e hoje 
é definida pelo afeto, cada vez mais aparece no cenário nacional, 
num debate em torno do presente e do futuro da instituição família e 
do valor da família diante da generalização do individualismo 
(NASCIMENTO, 2006 p. 21). 
 

O que antes predominava para formar uma família era a 

consanguinidade, nos dias atuais o que predomina é a relação amorosa. Porém, 

qualquer que seja as composições famíliares ela não está isenta de seu papel 

essencial na formação de um indivíduo e consequentemente no desempenho 

escolar do mesmo, no ensino-aprendizagem que será estabelecido entre o professor 

e o aluno e também seu comportamento interferirá tanto em sala de aula como na 

meio social que está inserido. 

 

Uma família é não só um tecido fundamental de relações, mas 
também um conjunto de papéis socialmente definidos. A organização 
da vida famíliar depende do que a sociedade através de seus usos e 
costumes espera de um pai, de uma mãe, dos filhos, de todos seus 
membros, enfim. [...] o que resulta em formas diversas de família 
além do modelo social preconizado e valorizado (PRADO, 1981, p. 
23). 
 

Junto com a mudança da organização da vida famíliar, há também 

uma mudança de papéis representados dentro da família. Pereira (2003, p. 3) 

reforça que as tarefas deixaram de ser exclusivas de um ou do outro sexo, 

principalmente depois que se tornou mais comum a guarda compartilhada dos filhos 

após o divórcio, nos dias atuais, há homens que vão à reuniões de mães na escola e 

dão os primeiros esclarecimentos sobre sexo às filhas, por exemplo. Cita Pereira 

(2003), que para alguns especialistas a ausência de uma das figuras seja paterna ou 

materna, os filhos acabam buscando em outros ambientes uma referencia, seja na 

escola, na sociedade e/ ou em uma família expandida. 
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Mesmo procurando em outros lugares a figura que está em falta em 

seu cotidiano, à família não deixará o seu papel de refúgio, pois é na família que se 

busca o amparo, a esperança o consolo, em que nos momentos de alegria 

encontramos a confraternização e nos momentos de dificuldades encontramos o 

apoio e solidariedade (NASCIMENTO, 2006). 

Deste modo a família ainda é uma referencia para o indivíduo em 

que ela condiciona as condições básicas de existência do ser humano como: 

alimentação, abrigo e segurança. Esta instituição transmitiu valores morais e 

culturais da sociedade que está inserido. Permiti que a criança se desenvolva 

plenamente com responsabilidades que visa o seu bem estar social.  

A segunda instituição mais importante na socialização da criança é a 

escola. Desta trataremos a seguir, também como construção histórica a partir do 

desenvolvimento econômico e social. 

 

2.2 A INSTITUIÇÃO ESCOLAR E SUA FUNÇÃO SOCIAL NA ATUALIDADE 
 

 Trataremos da instituição escolar neste capítulo, pois junto com 

a família compreende os principais espaços de socialização da infância e da 

adolescência. Ambas são os resultados do desenvolvimento histórico do capitalismo 

e ambas aparecem na legislação educacional como responsáveis pela educação de 

crianças e jovem. Como já tratamos da família este segmento tratará quase 

exclusivamente da escola e de sua função, partindo também de seu conceito e 

estruturação. 

Para chegarmos a um conceito de escola, temos duas perguntas 

norteadoras que nos ajudará a compreender melhor esta instituição. A primeira 

questão é o que é escola? E a segunda questão a ser tratada é qual a função social 

da escola?  

A escola é a institucionalização da educação que se intensificou a 

partir da contemporaneidade e para explicarmos este processo vamos fazer um 

breve processo histórico sobre educação e trabalho, uma vez que ambos estão 

ligados na constituição da escola e na formação do homem. 

Com base nos textos de Saviani, Frigotto e Pereira (2007), o homem 

se constitui através do trabalho, que é desenvolvido por ele próprio. Essa forma de 

aprendizagem era estabelecida conforme experiências de seu dia a dia na 
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antiguidade. Assim o processo de aprendizagem era estabelecido através da 

experiência.  

O homem não nasce homem, ele se forma. Com o tempo, ele 

aprende a produzir a sua própria existência. Assim sendo, o trabalho constitui-se na 

essência do processo educativo e da formação do homem.  

 

O trabalho como principio educativo deriva do fato de que todos os 
seres humanos são seres da natureza e, portanto, tem a 
necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar 
seus meios de vidas [...] o trabalho como principio educativo, então, 
não é uma técnica didática ou metodológica no processo de 
aprendizagem, mas um princípio ético-político. Dentro desta 
perspectiva o trabalho é ao mesmo tempo um dever e um direito 
(FRIGOTTO, 2007, p. 03). 

 

O homem aprende a produzir a sua existência a partir do ato de 

produzir materiais. Os homens educavam-se e educavam as novas gerações com a 

finalidade de tenham uma existência mais confortável.  

Com o desenvolvimento da produção e apropriação de terra, deu 

origem a divisão dos homens existindo então a classe dos proprietários e dos não 

proprietários de terra, acarretando, portanto, o modo de produção escravista.  

Segundo Manacorda (1996), a sociedade dividida em classes, ou 

seja, daqueles responsáveis pelo trabalho manual e daqueles responsáveis pelo 

trabalho mental. É a chamada sociedade onilateral, pois assim o homem passa ser 

apresentado como trabalhador e não trabalhador. 

Com essa divisão de trabalho, segundo Saviani (2007), houve 

também uma divisão de educação, pois havia uma educação destinada aos 

proprietários, que era chamado de homens livres, contendo as atividades centradas 

nas atividades intelectuais e na arte da palavra e nos exercícios físicos, e outros 

destinados àqueles que não eram proprietários que era identificado como a 

educação para os escravos e serviçais, embora fossem assimilados no processo de 

trabalho mesmo. 

Porém, com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, 

assinada pela Princesa Isabel, e com a ruptura do Estado absolutista, não mudou 

muito a divisão dos seres humanos entre aqueles que detiam os meios de produção, 

que geravam lucros, e os que necessitavam vender sua força de trabalho em troca 

de um salário para manter suas necessidades básicas. 
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O trabalho, então, de atividade produtora imediata de valores de uso 
para os trabalhadores, se reduz a mercadoria força de trabalho e 
tende a se confundir com emprego. O capital detém como 
propriedade privada, de forma crescente, os meios e instrumentos de 
produção. A classe trabalhadora detém apenas sua força de trabalho 
para vender. Ao Capitalista interessa comprar o tempo de trabalho do 
trabalhador ao menor preço possível, organizá-lo e gerenciá-lo de tal 
sorte que ao final de um período de trabalho – jornada, semana, 
mês- o pagamento em forma de salario represente apenas uma parte 
de tempo pago e a outra se transforme em ganho do capitalista ou 
um sobrevalor (mais valia ou tempo de trabalho não pago) 
(FRIGOTTO, 2007, p. 5). 
 

Assim, a força trabalhadora achava que recebia o que era justo, 

porém trabalhava com igualdade com os detentores de capital. Com esse modo de 

trabalho, faz com que as pessoas ansiavam por uma ascensão social em que 

acreditava que através da educação iriam conseguir uma vida melhor, assim, o 

trabalho tornava-se uma moeda de troca em que os próprios trabalhadores eram as 

mercadorias e a escola como equalizadora, ou melhor, aquela que daria 

oportunidade aos trabalhadores de participarem dos bens do capital. 

 

No plano da ideologia a representação que se constrói é a de que o 
trabalhador ganha o que é justo pela sua produção, pois parte do 
pressuposto de que os capitalistas (detentores de capital) e os 
trabalhadores que vendem sua força de trabalho, o fazem numa 
situação de igualdade e por livre escolha (FRIGOTTO, 2007, p. 05). 

 

Deste modo, o trabalhador tem a sua força para vender e o capital 

tem suas propriedades privadas em que geram instrumentos de produção. 

Analisando estes conflitos que surgem por conta do sistema 

capitalista, a instituição escolar torna-se um espaço de contradição, pois tanto pode 

reproduzir as relações sociais de produção como pode colaborar para a 

conscientização dos sujeitos, fazendo-os lutar por condições sociais, econômicos e 

políticas melhores e mais justas. 

 

Numa sociedade em que as relações sociais baseiam-se em 
relações de antagonismo, em relações de exploração se uns sobre 
outros, a educação pode ter cunho emancipatório, pois a 
humanização plena implica a transformação dessas relações ( 
LIBÂNEO, 2001, p. 22). 
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 Na produção capitalista, na qual quem comanda a sociedade é o 

mercado, e com o modelo taylorista3de trabalho, o operário modifica o seu perfil, 

necessitando compreender a operar máquinas, cabendo à escola este papel de 

preparar para este fim, ou seja, devia ensinar de forma mínima os conhecimentos 

intelectuais necessários para a realização do trabalho sem adentrar as questões de 

conscientização e emancipação. 

 

À dominância da Indústria no âmbito da produção corresponde a 
dominância da cidade na estrutura social. [...] à Revolução Industrial 
correspondeu uma Revolução Educacional: aquela colocou a 
maquina no centro do processo produtivo, esta erigiu a escola em 
forma principal e dominante de educação. (SAVIANI, 2007 p. 159). 

 

Este papel dominante refere-se ao fato de a escola ensinar não 

somente como mexer nas máquinas, mas também a fazer reparo nas mesmas. Além 

de formar comportamentos para manter a hegemonia da classe burguesa 

(MANACORDA, 1991). 

 

[...] o trabalho orienta e determina o caráter do currículo escolar em 
função da incorporação dessa exigência na vida da sociedade. A 
escola elementar não precisa, então, fazer referencia direta ao 
processo de trabalho, porque ela se constitui basicamente como m 
mecanismo, um instrumento, por meio do qual os integrantes da 
sociedade se apropriam daqueles elementos, também instrumentais, 
para a sua inserção efetiva na própria sociedade (SAVIANI, 2007, p. 
160). 

 

A instituição escolar teve que adequar-se conforme as exigências do 

mercado, separando-se entre aqueles que lidariam com as profissões manuais, das 

quais era requerida uma formação mais prática e a outra destinada para as pessoas 

que comandariam a sociedade com conhecimentos de caráter mais intelectual, que 

preparava as elites para atuar em diferentes setores.  

Dessa forma, a escola manteve-se como uma instituição dual, 

preparando ideologicamente o trabalhador e aqueles que comandariam a sociedade. 

                                            
3
 É um sistema de organização científica do trabalho, tendo como o objetivo obter rendimentos e eficiências. 

Segundo Taylor (1985, p.31) esses rendimentos e essas eficiências se dão pelo fato do aperfeiçoamento do 
trabalhador de modo que esses homens executem em ritmo mais rápido e com a maior eficiência os tipos mais 
elevados de trabalhos, pois assim os trabalhadores ao mesmo tempo em que rendiam mais as empresas 
alcançavam os mais altos salários.  O trabalho industrial assim foi fragmentado sendo que cada trabalhador 
passou a exercer uma atividade específica no sistema industrial. 
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Para estes um conhecimento de caráter mais teórico e profundo, para aqueles um 

conhecimento de caráter mais prático e superficial. Em comum para ambos a 

reprodução das relações de classe e da ideologia dominante da burguesia 

(SAVIANI, 2007). 

A família, neste contexto, é o ponto de referência para as 

expectativas do trabalho na escola. Espera-se que filho de operário se torne operário 

e filho de empresário se torne empresário. 

Segundo Franco (1988) ao falarmos sobre a escola, temos que ter 

em mente que a escola não é uma instituição independente ou autônoma da 

realidade histórico-social, ela não está isolada das demais práticas sociais, mesmo 

quando os saberes são transmitidos vagamente ou somente abstratos, ao contrário, 

a escola é uma parte integrante e inseparável dos demais fenômenos que compõem 

a totalidade da sociedade.  

 

O papel precípuo da escola é a transmissão de conhecimentos. [...] é 
fundamentalmente transmitir, de maneira lógica, coerente e 
sistemática, os conhecimentos acumulados historicamente pelo 
homem, ou seja, os conhecimentos científicos, tecnológicos, 
filosóficos (FRANCO, 1988 p. 56). 

 

Saviani (2003) cita também que a escola é uma instituição cujo 

papel consiste na socialização do saber sistematizado. Nas palavras do autor “A 

escola existe para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso 

ao saber elaborada, ciência, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse 

saber”. (SAVIANI, 2003, p. 15). Este saber não devia ser dual, mas em igual 

qualidade para todos. 

Sendo assim, estes saberes mais elaborados, não podem ser algo 

espontâneo, um conhecimento fragmentado, ao contrário, deve ser um 

conhecimento mais sistematizado. Para ter a aquisição dos saberes mais 

elaborados, foi preciso criar um instrumento que possibilite o acesso a esse saber.  

O saber sistematizado a cultura erudita é uma cultura letrada, e é a 

partir daí que vem a primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber o 

aprender a ler e a escrever. Porém, era preciso também saber a linguagem dos 

números, e assim foi formado o conteúdo fundamental da escola elementar que era 

ler, escrever e a contar. Para isso a escola básica, organizou as atividades em 
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currículo e deste modo, Saviani (2003, p. 15), afirma que é a partir do saber 

sistematizado que se estrutura o currículo da escola elementar. 

Considerando que o saber escolar é fundamental para a formação 

da cidadania este, repetimos, deveria ser de igual acesso a todos. Como esta 

igualdade não se assegura nas práticas pedagógicas das escolas, a família é, em 

geral, a primeira a ser responsabilizada pelo fracasso dos alunos na visão dos 

professores. 

Barreto (1981, p. 86) destaca: 

 

O fato de o aluno ser bom ou mau aluno está profundamente aliado, 
segundo as professoras, às características da organização famíliar 
de onde ele provém que, por sua vez, refletem as condições 
econômicas, sociais e culturais em que vive a criança. 

 

A busca ou luta por uma escola de igual qualidade pauta-se nos 

princípios que deverão nortear a gratuidade, a democracia e ainda o ensino público, 

pois assim a formação não será somente para a classe dominadora, mas para toda 

a sociedade, pois todos irão desfrutar de uma formação básica comum e com 

respeito aos valores culturais artísticos, nacionais e regionais que devem ser não só 

de conhecimento de direito de todos. 

Assim, complementando com a Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) 

em seus princípios: 

 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. 
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É essencial que a escola priorize, além dos conteúdos, os valores 

morais e éticos dos alunos, ou seja, deve exercer a sua prática social voltada para 

uma sociedade mais justa, igualitária, preparando o indivíduo para a cidadania.  

 

A verdadeira democracia caracteriza-se, dentre outras coisas, pela 
participação ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não 
apenas como “titulares de direito”, é preciso que a educação se 
preocupe com dotá-los das capacidades culturais exigidas para 
exercer essas atribuições, justificando-se, portanto, a necessidade de 
a escola pública cuidar, de modo planejado e não apenas difuso, de 
uma autêntica formação do democrata (PARO 2000, p. 78). 

 
A escola, sendo uma instituição que realmente quer formar pessoas 

para o exercício da cidadania. precisa entender a realidade dos alunos e 

coletivamente educá-los para a democracia, ou seja, educar para pensar, como 

componente fundamental para o ensino de qualidade. 

Portanto, a escola pública deve-se pautar na educação democrática, 

permitindo maior liberdade aos alunos, fazendo-os participar nas decisões e nas 

dificuldades que a escola possa apresentar, porém esse trabalho democrático exige 

um trabalho coletivo, com a equipe pedagógica, com funcionários, alunos e com a 

família, assim como irão formar pessoas com atitudes que vão à busca de seus 

direitos e interesses, sendo capaz de melhorar sua vida política, social e cultural. 

A família, neste contexto, é sujeito importante do processo, deve ser 

parceira e não “bode expiatório” para o fracasso da escola. Este deve ser visto no 

contexto maior da sociedade e do sistema escolar. 

A família é colocada na LDB 9394/96 como responsável, juntamente 

com a escola, pela educação das crianças e jovens, no entanto, é importante 

ressaltar que o sistema capitalista não permite gerar condições para isso. Ou seja, 

não há políticas públicas que assegurem aos pais ou responsáveis um 

acompanhamento direto do desempenho dos filhos na escola. Não há, por exemplo, 

uma lei que dispense os pais de filhos pequenos para irem uma tarde que seja ver 

seus filhos na escola ou conversar com os professores. No entanto, apoia-se a luta 

por creches e pré-escolas para todas as crianças. Isto se dá porque a 

institucionalização das crianças libera o pai e a mãe para o trabalho, para a 

produção. 
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Assim torna-se conflitante a relação família e escola: 

responsabilidade de um lado e falta de condições do outro. Desta relação trataremos 

a seguir. 
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CAPÍTULO III 

RELAÇÃO FAMÍLIA- ESCOLA 
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3 CAPÍTULO III 

RELAÇÃO FAMÍLIA- ESCOLA 

A relação família- escola se dá de várias formas, porém quando se 

fala na parceria entre escola 1 família, que solicita a participação dos pais na 

educação, vê-se o trabalho da educação de crianças e jovens como uma estratégia 

para o sucesso escolar, como vimos no primeiro capítulo. 

O objetivo deste capítulo é trazer as ideias defendidas por 

pesquisadores da relação família e escola na atualidade, considerando todas as 

mudanças pelas quais estas instituições têm passado nas últimas décadas.  

 

3.1 A ESCOLA: O QUE PEDE DOS PAIS? 
 

A escola muitas vezes só recorre aos pais quando os estudantes 

apresentam dificuldades de aprendizagens e/ ou de comportamento, com os quais 

os professores não conseguem lidar. 

Segundo Carvalho (2004), os professores culpam a família pela sua 

ausência e pelas dificuldades dos estudantes e esses próprios professores são 

cobrados pelos pais pela deficiência do ensino e pelo fracasso escolar.  

 

Os pais/ mães tampouco necessitam participar da educação escolar 
dos/as filhos/as quando estes/as vão bem à escola, e preferem 
confiar nas professoras e deixar para elas a tarefa de ensinar o 
currículo escolar (CARVALHO, 2004 p. 45). 

 

Assim, os pais, muitas vezes por acharem que seus filhos estão indo 

bem a escola, não procuram se envolver na educação escolar, designando este 

papel somente a escola. 

Porém, para a escola, o distanciamento da família pode provocar o 

desinteresse escolar e a desvalorização da educação, acarretando no fracasso 

escolar.  

 

[...] a sua contribuição para o desenvolvimento e aprendizagem 
humana é inegável. Um dos seus papéis principais é a socialização 
da criança, isto é, sua inclusão no mundo cultural mediante o ensino 
da língua materna, dos símbolos e regras de convivência em grupo, 
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englobando a educação geral e parte da forma, em colaboração com 
a escola (POLONIA & DESSEN, 2005 p. 304). 

 

Não tendo essa contribuição da família, a escola acaba ficando 

sobrecarregada, pois além da educação formal, tem também que dar conta das 

relações afetivas e da socialização. 

Silva (2010, p. 19) também retrata em sua pesquisa sobre a 

valorização do envolvimento dos pais na escola e confirma que a participação da 

família no processo de aprendizagem é de fundamental importância para que o 

aluno não dificuldade de aprendizagem ou o fracasso escolar. 

A escola espera que os pais possam estar mais presentes na vida 

escolar de seus filhos, criando um ambiente famíliar para que a criança/ aluno possa 

ter sucesso na escola. A relação de pais e filhos é muito importante o 

desenvolvimento deste aluno na escola, pois se em casa as coisas não vão bem 

como, por exemplo, conviver um ambiente com brigas e ter uma má alimentação, faz 

com que a criança não consiga se concentrar e passa então a ter problemas de 

aprendizagem. “[...] o fato da família não ir bem, influencia negativamente o 

desenvolvimento escolar dos filhos (CAETANO, 2003 p.03)”. Há também a questão 

das cobranças da parte dos pais, para que seus filhos consigam ter um bom 

desempenho escolar e façam as tarefas em casa sem nenhum problema ou 

dificuldade. 

 
[...] as relações entre pais/mães e filhos/as em casa podem ser mais 
agradáveis e relaxadas quando não envolvem exigências escolares, 
testes e dever de casa. (Parece perigoso restringir e subordinar o 
amor entre mãe/pai e filho/a à situação do cumprimento do dever de 
casa e do sucesso escolar, como sugerido no segundo episódio da 
cartilha). Por outro lado, para os pais/mães, interessar-se pela 
educação dos filhos e filhas não significa cuidar apenas da parte 
acadêmica, isto é, do sucesso escolar, pois a educação, do ponto de 
vista da família, comporta aspectos e dimensões que não estão 
incluídas no currículo escolar.  (Carvalho, 2004 p.45) 

 

Se em casa a relação for boa em que não há esses tipos de 

questões o desenvolvimento desta criança na escola se torna cada vez melhor, pois 

há um ambiente tranquilo (em casa) de uma boa relação com seus pais.  

Para a escola/ professores o simples fato dos pais irem a uma 

reunião na escola ajuda a melhorar o comportamento (se for o caso) e a 
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aprendizagem da criança na escola. Pois assim, ambos (escola e família) procuram 

chegar a um consenso de como resolver esses problemas. Já em casa os pais 

devem criar um ambiente propício para que assim haja um acompanhamento 

sistemático e orientações contínuas em relação aos hábitos de estudos e às tarefas 

escolares. (Polonia & Dessen, 2005), de modo que possam ser tutores ou 

mediadores neste acompanhamento tendo o professor como orientador.  

Assim, Caetano (2003, apud PARO, 2000, p. 4) completo: 

 

[...] os professores pretendem que a família dê continuidade à 
educação oferecida na escola, principalmente auxiliando as crianças 
nos deveres escolares, o que ele denomina como “uma continuidade 
de mão única”.  

 

Diferentes autores (CAETANO, 2003; CARVALHO, 2004 E 

POLONIA & DESSEN, 2005) convergem para a ideia acerca do fato de os pais 

poderem auxiliar seus filhos nas tarefas de casa, participarem das reuniões de pais e 

propiciarem um ambiente famíliar favorável para o desenvolvimento das atividades 

(tarefas). Porém muitas vezes isso não acontece, pois a maioria das famílias 

reclama que o modo que eles foram escolarizados foi diferente do os seus filhos 

estão sendo e deste modo não conseguem auxiliar seus filhos (SILVA, 2010) 

A visão da escola com relação à imagem da família ainda está 

pautada na família constituída por pai, mãe e filhos. Sabemos da pluralidade e das 

transformações que esta instituição sofreu ao longo dos tempos. Nesta direção, é 

preciso que a escola busque um fortalecimento por meio do diálogo baseado nos 

princípios de harmonia e mudanças socioculturais, proporcionando uma parceria e 

apoio para elas. Deste modo poderão trabalhar juntos no desenvolvimento de seus 

filhos/ alunos. 

 

3.2 O QUE OS PAIS ESPERAM DA ESCOLA 
 

Os pais querem uma educação que seja das melhores, que seus 

filhos se saiam bem nos estudos e que não haja nenhum problema tanto no 

comportamento quanto na aprendizagem.  

Quando os pais matriculam seus filhos em uma instituição escolar, 

eles esperam que a comunidade escolar trabalhe em prol da formação desta 

criança, estimulando e criando ambientes saudáveis para que ela se desenvolva o 
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suficiente. (SILVA 2010). E deste modo cabe à escola a orientar e apoiar os pais 

nesta busca. 

Segundo Sá (2001, apud CAETANO, 2003 p. 03), “[...] a família 

demonstra que possui preocupação e desejo de envolver-se com os assuntos 

escolares”.  Mas que muitas vezes são barrados pelos próprios professores, pois 

estes acham que dando muito “liberdade” de acesso, vão querer invadir áreas que 

segundo os professores não lhes pertencem.  

Deste modo, os pais ficam acuados em tentarem alguma 

aproximação já que os professores acabam ofertando participações restritas, esse é 

um dos fatores que levam os pais a não comparecer as reuniões, quando solicitado 

pela escola mesmo que seja apenas para conhecer a sala que seu filho irá estudar 

e/ou para saber como é a professora. Este fato é relatado por Silva (2010, p. 15) já 

que havia solicitado uma reunião de pais e apenas três de vinte pais compareceram 

na reunião. Segundo a autora, ficou surpresa, pois achava que os pais iriam ficar 

felizes em querer conhecer a sala de aula e a nova professora de seus filhos. 

 

Pensar neste tipo de parceria requer então aos professores 
inicialmente uma tomada de consciência de que, as reuniões 
baseadas em temas teóricos e abstratos, reuniões para chamar a 
atenção dos pais sobre a lista de problemas dos filhos, sobre suas 
péssimas notas, reuniões muito extensas, sem planejamento 
adequado, onde só o professor pode falar, não têm proporcionado 
sequer a abertura para o iniciar de uma proposta de parceria, pois os 
pais faltam às reuniões, conversam paralelamente, parecem de fato 
não se interessarem pela vida escolar das crianças. No entanto não 
basta legitimar a situação com queixas e lamentações. 
Verdadeiramente, as famílias não se encontram preparadas sequer 
para enfrentar, quanto mais para solucionar os problemas que os 
educadores de seus filhos lhes entregam e ou transferem nas 
reuniões de pais, e outros poucos momentos em que se encontram 
os protagonistas desta relação (CAETANO, 2003, p. 07). 

 

E de fato, os pais querem ter voz ativa, poder expressar, falar, tirar 

as suas dúvidas, dialogar com o professor participar do ambiente escolar e não 

somente escutar e aceitar tudo que está sendo passado ou muitas vezes imposto. 
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3.3 O DIÁLOGO NECESSÁRIO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA 
 

Para que haja o diálogo necessário, é preciso que antes de tudo que 

o professor verifique a realidade que o seu aluno vive.  Silva (2010, p. 18) completa 

com o seguinte dizer: 

 

Nossos alunos não são seres isolados, trazem uma bagagem de 
conhecimentos, sentimentos e expectativas construídas na família. 
Desta forma também, nos comprometemos a construir com a família 
uma escola, uma sociedade e um futuro melhor. 

 

E assim a escola passa respeitá-los e compreendê-los de modo que 

tenham condições necessárias de intervirem no desenvolvimento tanto no sucesso 

quanto no fracasso de seu aluno. Caetano (2003, p. 6) traz: 

 

Precisam ainda, dessa relação de parceria para poderem também 
compartilhar com a família os aspectos de conduta do filho: 
aproveitamento escolar, qualidade na realização das tarefas, 
relacionamento com professores e colegas, atitudes, valores, 
respeito às regras. 

 

Desta forma, a relação entre as duas instituições começa a se tornar 

cada vez melhor, pois o professor tendo como base a realidade de seu aluno. 

Para que isto possa se tornar cada vez mais frequente, é necessário 

que parta da escola/ professor o interesse de abrir às famílias essa relação. Silva 

(2010) ela propõe uma conversa individual com cada pai, para que assim possa 

conhecer melhor a família, a rotina e as condições sociais e econômicas de seus 

alunos. 

 

[...] inicialmente me propus conversar individualmente com cada pai 
ou responsável pelos anos de minha turma. Durante vários dias 
agendei horários que se adequassem a rotina dos pais e os recebi 
em horários de almoço ou à noite. Percebi que este momento de 
diálogo sempre iniciava com o pedido de desculpas dos pais por não 
terem comparecido à reunião. Momento em que tive claro que as 
famílias se culpam por não corresponder ao que a escola espera 
deles (SILVA, 2010, p. 16). 

 

Sendo assim, o professor, conseguindo manter as relações durante 

o processo educacional de seu aluno com a família, conseguirá no decorrer deste 

processo sucesso na aprendizagem.  
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Há também outra questão que faz com que essa relação seja cada 

vez mais próxima, é a questão do currículo escolar, ou melhor, o projeto politico-

pedagógico (PPP), pois a família tendo conhecimento de como a escola funciona, 

quais os princípios que esta instituição tem levado, a família fica mais aliviada em 

saber que suas concepções estão sendo valorizadas no âmbito escolar. 

Caetano (2003, p. 6) apresenta: 

 

[...] à construção de uma parceria que possa substanciar o papel da 
família no desempenho escolar dos filhos e o papel da escola na 
construção de personalidades autônomas moralmente e 
intelectualmente falando. 

 

Esta parceria deve ser concretizada por meio da troca de 

conhecimentos e informações, pois aos pais fica “estabelecida” a transmissão de 

cultura e para a escola fica a transmissão de conhecimento formal. Onde uma possa 

complementar a outra. 

Assim sendo Silva (2010, p. 32) apresenta que a participação efetiva 

da família ainda carece de melhor atendimento e aplicabilidade por parte da escola 

que tem a responsabilidade de oferecer mecanismos e canais à comunidade 

escolar. 

Sendo assim, a escola deve incentivar e a oportunizar mais 

momentos de participação dos pais no processo de aprendizagem fazendo com que 

eles entendam a importância da ajuda deles neste processo. 

A própria Lei de Diretrizes e Bases, em seu Art. 13, Inciso VI, coloca 

como responsabilidade da escola “articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola”, bem como em seu Art. 

13 dá continuidade atribuindo aos docentes à responsabilidade de participar dessas 

atividades. Infelizmente, o fato de estar previsto em lei não quer dizer que haja uma 

consciência por parte da instituição escolar de que está em suas mãos a 

responsabilidade de aproximar as famílias de seu contexto. É claro que criar e 

educar os filhos dentro dos preceitos sociais é responsabilidade da família, mas 

cabe a escola envolvê-la no processo educacional pedagógico por meio de 

estratégias de gestão que os profissionais devem aprender e desenvolver. 

A gestão democrática constitui um importante espaço de construção 

de uma relação família e escola calcada no diálogo. Segundo Silva (2010), é no 
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diálogo que família e escola vão descobrir seus limites e unir-se para uma educação 

mais eficiente da juventude. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste estudo temos clara a necessidade de se estabelecer 

de forma harmônica e contínua uma relação consciente e agradadora entre família e 

escola.  Para que isso seja possível, a escola deve proporcianar ampliações de 

possibilidades da participação da família na escola. 

É importante salientarmos que trabalhamos hoje com várias 

estruturas famíliares e que aquela estrutura familiar mais conhecida, pai, mãe e 

filhos está cada vez mais raro de se encontrar. Precisamos estabelecer aí, relações 

que respeitem e contemplem a família do qual o aluno vem. 

A família percebendo que a escola está preparada para receber 

esses diferentes composições familiares, terá vontade e interesse de querer 

participar da aprendizagem do se filho, pois juntamente com a escola perceberá a 

importância que eles têm perante a educação escolar. 

Sabemos que as ações necessárias para este envolvimento ainda 

são muito lenta é ao longo prazo, que conseguiremos ter maior êxita na participação 

da familia, porém há uma necessidade constante que se retome esta discussão e 

que assim aponte caminhos para essa aproximação. 

Para que essa aproximação seja cada vez maior, é necessário que 

nós professores tenhamos conhecimento das pessoas com que vamos contruir 

relações, isto é, a família do aluno, precisamos procurar saber como que a família do 

“meu” aluno está estruturada, na questão social e econômica, como é a relação de 

pai e filho. Enfim, procurar saber ao maximo, para que assim, consigamos nos 

aproximar da família e assim, trazê-los para participar ativamente na educação de 

seus filhos. 

É necessario também a escola, disponibilize momentos de trocas de 

experiências, desabafos e questionamentos entre escola e familia e até entre as 

próprias familias mesmos para que assim, o ambiente seja constuído de forma 

participação e com mais atuação dos pais na educação de seus filhos.  
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