
ELAINE PIERINI DE SOUZA MARQUES

RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA: 
COMO A ESCOLA LIDA COM ESTA RELAÇÃO

Londrina
2012



ELAINE PIERINI DE SOUZA MARQUES

RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA: 
COMO A ESCOLA LIDA COM ESTA RELAÇÃO

Trabalho        de     Conclusão   de       Curso 
apresentado   ao  Curso   de  Graduação em
Pedagogia,   da   Universidade   Estadual  de 
Londrina,  orientado  pela  Profª. Drª. Zuleika
Aparecida Claro Piassa.

Londrina
2012 

2



ELAINE PIERINI DE SOUZA MARQUES

RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA: 
COMO A ESCOLA LIDA COM ESTA RELAÇÃO

Trabalho        de     Conclusão   de       Curso 
apresentado   ao  Curso   de  Graduação em
Pedagogia,   da   Universidade   Estadual  de 
Londrina,  orientado  pela  Profª. Drª. Zuleika 
Aparecida Claro Piassa.

BANCA EXAMINADORA

Zuleika Aparecida Claro Piassa
Prof. Orientador

Universidade Estadual de Londrina

Maria Ruth Sartori da Silva
Prof. Componente da Banca

Universidade Estadual de Londrina 

Sandra Regina Mantovani Leite
Prof. Componente da Banca

Universidade Estadual de Londrina

Outubro - 2012.

3



Dedico este trabalho a Deus em primeiro lugar, 

aos meus filhos Beatriz e Guilherme e ao meu 

esposo Alexandre.

4



AGRADECIMENTOS 

A agradeço a Deus por ter me sustentado até aqui para a conclusão 

deste curso, a Ele toda a honra e toda a glória.

Agradeço aos meu filhos Beatriz e Guilherme pois foi por eles que 

resolvi  fazer  esta  faculdade,  por  ter  me  aguentado  nos  momentos  mais  dificíl 

inclusive nos estágio, por estarem ao meu lados todos os dias e por serem a minha 

razão de viver.

Agradeço  ao  meu  esposo  Alexandre  por  todo  amor  e 

companherismo nestes difícies anos que percorri  na faculdade, por toda ajuda e 

toda paciencia comigo nos momento mais turbolentos que passei até chegar onde 

cheguei.

Agradeço  a  minha  orientadora   professora  Zuleika  por  todas  as 

vezes que tentei desistir e ela foi a pessoa que mais me incentivou a continuar, por 

toda sua dedicação e toda a orientação.

Gostaria de agradecer também algumas pessoas que contribuíram 

para que pudesse concluir este curso em especial minha mãe Aparecida e minha 

irmã Elyner  obrigada por tudo, pois a família é a base de tudo e eu tenho uma 

família maravilhosa que tenho muito orgulho.

5



O Amor de mãe é o combustivél que 
capacita um ser humano comum fazer 
o impossível. 
                            Marion C. Garretty.

6



SOUZA, Elaine Pierini de.  Relação família escola:como a escola lida com esta 
relação. 2012. 37 f.  Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia -Universidade 
Estadual de Londrina.

RESUMO

Este trabalho surgiu das observações feitas nos estágios curriculares do curso de 
Pedagogia. Nesses constatou-se grandes críticas à falta de participação dos pais no 
processo de escolarização dos filhos. Neste sentido, o objetivo deste Trabalho de 
conclusão de Curso é discutir a relação família e escola na ótica dos professores. 
Para  tanto,  realizou-se  uma pesquisa  bibliográfica  inicial,  pautada  nas  obras  de 
Engels (1987), Reis (1984) e Dessem e Polônia (2005). Na seqüência, realizou-se 
uma pesquisa de campo na qual foi utilizado como instrumento de coleta de dados 
um  questionário  semi  estruturado  aplicado  a  diversos  professores  de  escolas 
públicas do município de Londrina – Norte do Estado do Paraná. A pesquisa de 
campo  permitiu  concluir  que  as  opiniões  dos  professores  são  pautadas  nas 
experiências cotidianas e não em dados concretos sobre a relação família e escola.

Palavras-chave: Educação. Relação família e escola. Professores.
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SOUZA, Elaine Pierini de . Family school relationship: how the school deals with this 
relationship. 2012. 37 p. Work Completion Pedagogy Course-University of Londrina.

ABSTRACT

This work arose from observations made in the curricular pedagogy courses. In these 
it was found major criticism of the lack of parental involvement in the educational 
process of their children. In this sense, the objective of this work is completion of 
course analyze the relation between family and school teachers in optics. Therefore, 
we performed a literature search early, based on the works of Engels (1987), Kings 
(1984)  and give and Poland (2005). Subsequently, we carried out a field survey in 
which  it  was  used  as  an  instrument  for  data  collection  a  semi  structured 
questionnaire  applied  to  teachers  from various  schools  of  the  city  of  Londrina  - 
Northern Paraná State. The field research showed that teachers' opinions are based 
on everyday experiences and not on actual data on the relation between family and 
school.

Keywords: Education. Value family and school. Teachers.
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1 INTRODUÇÃO 

Durante  os  estágios  do  curso  de  Pedagogia,  deparamos  muitas 

vezes com reclamações dos professores quanto á participação dos pais  na vida 

escolar  dos  filhos.  Tal  questão  foi  incômoda  pois  na  condição  de  mãe  sempre 

estivemos presentes na vida dos nossos filhos.

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi discutir a relação família 

e escola na ótica dos professores. Pretendíamos investigar como os professores 

viam esta relação? Qual motivo atribuiam para a não participação dos pais? Será 

que as escolas faziam um levantamento de dados para apurarem esta situação?

Tais questões mobilizaram esta pesquisa que foi organizada em dois 

capitulos. 

O  primeiro  capítulo,  intitulado A  FAMÍLIA  E  ESCOLA  :  ESTA 

RELAÇÃO NO DESEMPENHO  ESCOLAR DOS ESTUDANTES, abordou a história 

da família e a relação família e escola na visão dos pesquisadores. Pautou-se nas 

obras de Engels (1987), Reis (1984) e Dessem e Polônia (2005), principalmente.

No  segundo  capítulo,  FAMÍLIA  E  ESCOLA:  COMO  A  ESCOLA 

TRATA  ESTA  RELAÇÃO,  fomos  a  campo  coletar  dados.  Utilizamos  como 

instrumento  de  coleta  de  dados  um  questionário  semi-estruturado  aplicado  a 

professores de várias escolas públicas municipais de Londrina – Norte do Estado do 

Paraná. 

A  pesquisa  possibilitou  analisar  que  os  avanços  do  capitalismo 

levaram as mulheres ao mercado de trabalho e que tal  condição levou a família 

nuclear burguesa a se desestruturar para dar lugar a novas formas de organização 

familiar pautada nos laços sentimentais.  Também possibilitou constatar que há a 

necessidade da gestão escolar organizar estratégias efetivas para trazer os pais à 

escola, mediante dados concretos.
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CAPÍTULO I

2 A FAMÍLIA E ESCOLA: ESTA RELAÇÃO NO DESEMPENHO  ESCOLAR DOS 

ESTUDANTES

Neste capítulo temos a pretensão de fundamentar a relação família e 

escola a partir de pesquisas que tomaram como objeto esta relação. Iniciamos com 

uma abordagem histórica da família e passamos a analisar a família brasileira atual, 

bem como a relação desta instituição com a escola.

A família é uma instituição que vem sofrendo alterações ao longo 

dos anos. Essa mudança se deve ao fato de que a família é fruto da sociedade em 

que esta inserida. Sendo assim, conforme a sociedade vai mudando, também vai se 

mudando o conceito a respeito da família, de sua formação, de suas obrigações e de 

suas contribuições para com a sociedade. 

Muitos autores que escrevem a respeito da família, se destacam por 

suas obras como Prado (1985),  Reis  (1984),  Engels  (1987),  Nascimento  (2006), 

Morgan (1987) dentre outros. Reis (1984, p.99) afirma que:

[...]  família  é  a  base  da sociedade  e  garantia  de  uma vida 
social  equilibrada,  célula  sagrada  que  deve  ser  mantida 
intocável a qualquer custo... [...] é na família, mediadora entre 
o  individuo  e  a  sociedade  que  aprendemos  a  perceber  o 
mundo e a nos situarmos nele.

Tal  citação  destaca  o  quanto  a  família  é  a  responsável  pelo 

desenvolvimento sócio cultural dos indivíduos que a ela pertence.

Com base na abordagem histórica descrita e analisada por Engels 

(1987), na primitividade podemos encontrar duas formas de constituição familiar: a 

família sindiásmica e a família monogâmica.  Na família monogâmica o homem tem 

o  poder,  a  mulher  é  submissa  a  ele,  os  filhos  têm  direito  à  herança,  a  família 

monogâmica é baseada na figura do homem, sua finalidade expressa é a de procriar 

filhos cuja  paternidade seja  indiscutível.  Quanto  à família  sindiásmica,  o  homem 

possuía  uma mulher  principal  entre  suas numerosas esposas,  e  era  para  ela  o 

esposo principal. A separação era de fácil acesso para ambos, homens e mulheres, 

e os filhos ficavam com a mãe.
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Também Morgan (apud ENGELS, 1987) cita mais outros tipos de 

famílias que seriam a família consangüínea que era através de casamentos entre 

irmãos, (chamados de intercasamentos) carnais e colaterais dentro desse grupo de 

família.  A família punaluana que era o casamento de varias irmãs, com os maridos 

umas das outras, e esses mesmos maridos eram parentes entre si, também havia 

um determinado grupo em que as esposas não eram parentes mais casavam com 

os que podemos chamar de cunhados, sendo assim o grupo de homens era casado 

com o mesmo grupo de mulheres,  todos esposos e esposas uns dos outros.  O 

surgimento  e  o  fim  dessas  formas  de  organização  familiar  acompanharam  o 

desenvolvimento  que  a  sociedade  tinha  naquela  época,  ou  seja,  a  sociedade 

influenciava diretamente nos modelos de família existentes. Dependendo do que a 

sociedade valorava como certo naquele determinado momento, era o tipo de família 

que ia se formando e se conservando. E foi assim desde a família consangüínea até 

a família monogâmica.

Depois  desses  modelos  de  família  citado  por  Morgan  (IDEM) 

surgiram vários  estudos para  explicar  o  assunto,  com especial  atenção  para  os 

casamentos entre pessoas do mesmo sangue, o chamado sistema consangüíneo. 

Este assunto em torno da família é sempre intrigante e causa certa perplexidade nas 

pessoas que tem conhecimento sobre o assunto. 

Morgan (IDEM) explica como foi à evolução desses tipos de família 

em sua obra sobre a família antiga,  citada no livro  Dialética da Família,  o autor 

afirma: “A idéia de família, ao contrário, foi o resultado de uma evolução através de 

sucessivos estágios de desenvolvimento, dos quais a família monogâmica constituiu 

a última forma”. (p.58). Vemos que até os dias atuais ainda há predominância dessa 

família em nossa sociedade.

Para  Engels  (1987),  a  família  é  uma instituição sólida  em que o 

homem a princípio, era responsável pelo trabalho para o sustento da família e a 

mulher  responsável  pelos  filhos  e  pela  casa.  O  trabalho  pesado  era  de 

responsabilidade do homem, e a mulher era sua propriedade, pois tinha domínio 

sobre ela. Mas, com a entrada da mulher no mercado de trabalho as famílias foram 

se transformando e se diferenciando de sua origem. 

Reis (1984.p. 102) também escreve sobre a família em que afirma:
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[...] a família não é algo natural, biológico, mas uma instituição criada 
pelos homens em relação, que se constitui de formas diferentes em 
situações  e  tempos  diferentes,  para  responder  às  necessidades 
sociais.

Sendo  assim,  a  sociedade  impõe  o  modelo  de  família  que  se  é 

esperado por ela, e este é seguido por todos que estão envolvidos nela.

Assim também acontece com as escolas, que na maioria das vezes 

é comandada pelo modelo padrão que a sociedade legitima e impõe que em nosso 

caso  é  a  família  nuclear  formada  por  pai  (provedor),  mãe  (cuidadora)  e  filhos 

(dependentes). Neste sentido, Barreto (1987, p. 86) explica:

A  família  da  criança  ideal  deve  ser  estável  do  ponto  de  vista 
econômico e do ponto de vista emocional.  Ela deve ser capaz de 
prover  regularmente  a  criança  em  suas  necessidades  básicas  e 
também  de  dar-lhe  apoio  afetivo.  A  segurança  emocional, 
considerada  básica  no  aluno  ideal,  é  fruto  de  relações  familiares 
equilibradas, de lares onde os pais convivem em relativa harmonia, 
“quando não-real, pelo menos aparente por respeito à criança”, ou 
seja, de lares em que o padrão de relacionamento tende a seguir os 
padrões dominantes, ainda que na realidade esses padrões não se 
verifiquem  na  prática  com  a  esperada  freqüência,  como  estão 
prontas a reconhecer as próprias professoras.

Como se  vê  na  citação de Barreto,  há  por  parte  da  escola  uma 

expectativa  em  relação  à  constituição  e  ao  comportamento  familiar,  bem  como 

espera a escola que a família cumpra sua função socializadora de forma a deixar 

para escola o papel instrucional.

Na  família  somos  educados  para  o  mundo  em  que  estamos 

inseridos, é da família a obrigação de inserir os indivíduos na sociedade, ou seja, é 

na família que se deve ter este ponto de partida para que o indivíduo se adapte 

socialmente. Desse modo, Reis (1984, p.102,) destaca que:

É na família  que os indivíduos são educados para que venham a 
continuar biológica e socialmente a estrutura familiar. Ao realizar seu 
projeto de reprodução social,  a família participa do mesmo projeto 
global, referente à sociedade na qual está inserida é por isso que ela 
também ensina seus membros como se comportar fora das relações 
familiares em toda e qualquer situação. A família é pois, a formadora 
do cidadão
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Nessa perspectiva, a família é a principal fonte de ligação entre o 

indivíduo e a sociedade, nela que ele começa a se inserir no mundo que o cerca.

A família sofreu muitas alterações ao longo dos anos, passando de 

matriarcal ao patriarcal e muitas outras modificações.  Prado (2000. p, 54) conclui 

que:  Denomina-se família matrilinear aquela que identifica o individuo através de 

sua origem materna, somente. Hoje, observamos que nos registros escolares são 

cobrados os nomes das mães.  Apesar  do ideal  família  nuclear,  a  realidade tem 

mostrado  um  crescente  número  de  famílias  comandadas  por  mulheres  sem  a 

presença dos pais (BRASIL, CENSO 2011). Parece um dever histórico com outras 

motivações.

Nas famílias matrilineares, a mãe é quem dava toda a origem da 

família,  até  mesmo  em  alguns  grupos  sociais  a  linguagem  materna  prevalecia. 

Posteriormente, com a fixação do homem na terra, como explica Engels (1987) é 

que a família patriarcal se torna hegemônica, pois o homem, por sua força física, 

passa a comandar a sociedade. E sobre a família patriarcal Prado (2000. p, 54) diz:

Patriarcal  é aquela estrutura familiar  que não somente identifica o 
indivíduo pela origem paterna (patrilinear), mas ainda dá ao homem o 
direito prioritário sobre o filho e um poder sobre a pessoa de sua 
esposa.

Portanto, o homem era o soberano nesse modelo de família, pois 

tinha o domínio de tudo por meio da força. O que se pode afirmar segundo Engels 

(1987)  é  que  essa  passagem  de  um  modelo  de  família  matrilinear  para  outro 

patrilinear se deve as novas formas de viver de cada sociedade que decorre das 

tecnologias que foram surgindo, como a agricultura, por exemplo. 

Danda  (2000. p,  55) cita  Engles  em  sua  obra  “O  que  é  família” 

explica que:

Segundo  ele,  situa-se  na  pré-história,  na  fase  chamada  neolítica, 
caracterizada pela invenção da agricultura e da criação de animais. 
Isto é, a humanidade, em vez de apropriar-se das plantas selvagens 
e da caça de animais, começa a plantar em certas áreas e a criar 
animais junto a seu local de residência.

2.1 A instituição família e as crises que a modificaram
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A instituição familiar  ao  longo dos séculos  passa por  crises,  que 

reflete  diretamente na sociedade.  Sendo assim, vai  sofrendo alterações na suas 

funções e no papel que representa perante o desenvolvimento da sociedade.

A família tem o dever de passar aos seus familiares conceitos que 

ajudem  a  ter  formação  educacional,  religiosa,  política  e  econômica.  Deve  ser 

estruturada para poder transmitir valores a gerações futuras. 

Conforme Reis(1984) citando Mark Postr, a família é o lugar onde se 

forma a estrutura psíquica e onde a experiência se caracteriza, em primeiro lugar, 

por padrões emocionais.

No ocidente,  os modelos predominantes de estrutura familiar  que 

temos ao passar dos anos se originam da família patriarcal, que eram vistas como 

um exemplo para toda sociedade, por ter bens e patrimônios. Como a maioria das 

famílias não possuíam bens nem patrimônios, apenas a forças de seu trabalho. Essa 

estrutura  vai  perdendo  certa  legitimidade  ao  longo  dos  tempos,  possibilitando  o 

surgimento  de  outras  estruturas  galgadas  em  outras  bases  diferentes  daquela 

baseada no patrimônio e na herança, já estes não existiam. 

A família burguesa também se destaca no que se diz respeito ao 

modelo de família, pois até nos dias de hoje vemos esta grande influência da família 

burguesa no cotidiano familiar, em que a mãe era responsável pela educação dos 

filhos e era valorizada por isso. O pai assume a figura de guardador e provedor, e os 

filhos de dependência e obediência.

Reis em sua obra publicada em 1984(p.110) conclui que:

Se por um lado a mulher era agora valorizada por ser responsável 
pelo  futuro  dos  filhos,  por  outro  lado  essa  responsabilidade  não 
deixava de lhe trazer grandes tensões,  pois ela seria  culpada por 
qualquer  desvio  na  educação  ou  mesmo  qualquer  doença  que  o 
prejudicasse. 

Como  é  possível  compreender,  nesse  contexto  a  mãe  era 

responsável por tudo no que diz respeito aos filhos. Se algo desse errado era a 

primeira  a  ser  responsabilizada,  igualmente  nos  dias  de  hoje  podemos  ver  a 

continuação  dessa  forma  de  pensamento,  quando  o  filho  apresenta  um  mau 

desempenho  na  escola,  é  a  mãe,  na  maioria  das  vezes,  a  chamada  para  dar 

explicações sobre os comportamentos do filho.
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Reis (1984, p.117) destaca que:

Se  a  família  nuclear  burguesa  hoje  corresponde  ao  padrão 
dominante  de  estrutura  familiar,  difundido  entre  outras  classes 
sociais, uma importante questão a ser colocada refere-se á amplitude 
com que outras classes foram impregnadas pelos padrões familiares 
burgueses. 

Com isso a família burguesa está muito presente nos dias atuais nas 

representações  dos  professores  do  que  vem  a  ser  família  e  como  esta  deve 

desenvolver seu papel socializador em relação aos filhos. Mas a sociedade vai se 

modificando e a família burguesa também vai sofrendo modificações importantes na 

sua  estrutura.  Considerando  que  a  materialidade  criada  pelo  capitalismo  é  a 

mediadora  das  instituições,  da  mesma forma que  o  capitalismo vai  introduzindo 

mudanças  nos  padrões  de  produção  e  consumo,  também vão  alterar  as  várias 

formas de relações sociais, inclusive aquelas presentes nas relações familiares: num 

primeiro momento o pai é o provedor, então ele é quem tem o domínio sobre todos 

da família, num segundo momento, a crise econômica e o concomitante acesso das 

mulheres ao mercado de trabalho e a níveis mais altos de escolarização vão fazer 

com  que  o  homem  divida  seu  domínio  com  a  mulher.  Em  outro  momento,  as 

crescentes exigências do mercado de trabalho levam mãe e pai a deixarem seus 

lares por muitas horas diárias, levando-os a institucionalizar cada vez mais cedo a 

educação dos filhos; dentre outras mudanças.  Todas essas mudanças, no entanto, 

segundo Reis (1984) tem como origem principal a inserção da mulher no mercado 

de trabalho. Reis (1984, p.117) afirma que:

Poder-se-ia  também  questionar  sobre  as  implicações  dessa  nova 
situação para a educação dos filhos, que deixaram de ter a intensa 
interação com a mãe, típica do inicio da família burguesa

A partir do momento que essa mãe começa a entrar no mercado de 

trabalho,  ela  começa  a  ter  outros  interesses  agregados  tais  como  carreira, 

interesses próprios, amigos de trabalho, vida social fora da família, o sustento dessa 

mesma família e outros. Onde antes os filhos eram o centro da atenção das mães, 

hoje o seu trabalho passa a ser o motivo de sua principal preocupação.
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2.2 A família brasileira e suas modificações

A  família  brasileira  e  sua  população  também  vêm  sofrendo 

modificações também no que se diz respeito à forma de viver, suas concepções e 

isso se deve a transformação sócio-cultural-economica em que o nosso país está 

passando nessas ultimas décadas.

Sendo  assim  a  família  brasileira  passou  a  ser  fonte  de  novos 

estudos  por  parte  de  muitos  cientistas  sociais,  que  ao  longo  dos  anos  vem 

percebendo essas transformações. Observe a tabela a seguir do Censo IBGE (2000)

TABELA: TIPO DE ARRANHO FAMILIAR POR DOMICÍLIO

TIPO DE ARRANJO 
FAMILIAR

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/ 
responsável (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

A tabela demonstra que a constituição da família brasileira mudou 

bastante entre os anos de 1970 e os anos 2000. Essas mudanças, logicamente, 
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acompanharam as mudanças na economia que por sua vez refletiram em outras 

instâncias da vida social.

Segundo Nascimento (2006), a vida familiar se alterou para todos os 

segmentos da população brasileira. Aquela estrutura que antes era formada por pai, 

mãe e filhos, hoje em dia, conforme demonstra as pesquisas do Censo, tem dado 

lugar a um grande número de casais que vivem em união consensual, e existe um 

elevado número de família que são de pais ou mães sozinhos que criam seus filhos, 

além de outras formas. Aquela família burguesa tradicional que no inicio prevalecia 

em  nossa  sociedade,  hoje  aparece  como  mais  uma  das  várias  formas  de 

constituição familiar.

Com  todas  essas  transformações  que  vão  ocorrendo  em  nossa 

sociedade e que reflete na família e vice versa, podemos perceber que no momento 

em que a economia  brasileira  começa a  se  transformar,  passando de agrária  a 

industrial,  começa também a apresentar uma demanda por mão de obra não só 

qualificada,  mas  também  diversificada.  As  várias  crises  do  capitalismo  mundial 

também vão atingir a população brasileira, levando a mulher ao mercado de trabalho 

e a níveis  mais altos de escolaridade.  A saída da mulher da condição de única 

cuidadora  demandará  novos  espaços  e  novas  pessoas  que  farão  parte  da 

socialização primária da criança.

Infelizmente a legislação civil não evoluiu na mesma proporção que 

a  velocidade  das  transformações  econômicas,  sendo  assim,  muitos  filhos  de 

relações  não-matrimoniais  ficaram sem seus  pais,  muitas  mulheres  se  viram na 

condição  de  provedoras  e  deixaram  seus  maridos,  muitos  filhos  deixaram  suas 

casas  com  pouca  idade,  o  avanço  das  discussões  sobre  os  direitos  dos 

homossexuais no que tange à maternidade ou paternidade, dentre outros fatores. 

Esta conjuntura fez com que a estrutura familiar se modificasse, colocando a união 

familiar  como  resultado  de  laços  de  natureza  sentimental  e  não  de  natureza 

consangüínea.

Cortez  (1998)  destaca  em  sua  obra  “Famílias  chefiadas  por 

mulheres:  relevância  para  uma  política  social  dirigida”  que  existe  um  número 

elevado de famílias chefiadas por mulheres nas camadas mais pobres da sociedade, 

isso porque estão localizadas em cidades que não dão muitas oportunidades de 

crescimento  econômico  para  a  população.  E  isso  interfere  diretamente  na 

sociedade, pois muitas das mães precisam levar seus filhos para seus trabalhos, e 
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isso acontece por falta de opção por parte das mães ou por falta de oportunidades 

que essas mães não tem por parte do Estado.

Sendo assim o Estado deve subsidiar programas para atender essas 

famílias chefiadas por mulheres para que possam continuar a se manter.

A respeito de família e Estado Carvalho (2000, p. 9) destaca que:

O  Estado  e  a  família  desempenham  papéis  similares,  em  seus 
respectivos  âmbitos  de  atuação:  regulam,  normatizam,  impõem 
direitos de propriedade, poder e deveres de proteção e assistência. 
Tanto  a  família  quanto  Estado  funcionam  de  modo similar,  como 
filtros redistributivos de bem-estar,trabalho e recursos.

Desta forma, a família e o Estado são co-responsáveis pela estrutura 

que a sociedade tem em toda sua totalidade, pois são duas instituições que ajudam 

para um bom andamento da sociedade.

Embora a sociedade que impõem aquilo que espera de uma família, 

esta mesma depende muito desta família para que possa crescer e desenvolver, 

pois  divide  com  a  família  muita  das  responsabilidades  para  um  bom 

desenvolvimento social.

Nesse  novo  contexto  de  sociedade  contemporânea  aonde  à 

economia, a política e a cultura vem e grande crescimento e transformação, a família 

e o Estado devem andar juntos para que essas transformações ocorram com êxito, 

assim, a família passa a estar no centro das políticas de proteção social.  Como 

destaca Carvalho (2004, p. 94): 

A sociedade urbana carece de família. Não se está aqui falando do 
grupo familiar nos moldes tradicionais, mas como ela se apresenta 
hoje. A família como expressão máxima da vida privada é lugar da 
intimidade,  construção  de  sentidos  e  expressão  de  sentimentos, 
onde se exterioriza o sofrimento psíquico que a vida de todos nós 
põe e repõe. 

Por isso a família continua tendo seu papel fundamental ao que diz 

respeito ao desenvolvimento social,  e de tempos em tempos volta a ser foco de 

estudos para muitos estudiosos. E por isso deve se ter um olhar para a família e 

para tudo aquilo que ela pode fazer pela sociedade.
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2.3 As Relações entre família-educação-escola

A relação família e escola vai muito além da educação propriamente 

dita.  Sabemos que a  família  e  a  escola  são duas instituições  distintas  que são 

praticamente  comandadas  pela  sociedade  em que está  inserida,  pois  cada  qual 

segue o que a sociedade espera dela naquele momento. E a elas cabe o dever de 

ajudar  as  pessoas  no  seu  processo  de  evolução,  podendo  ser  esta  ajuda  para 

impulsionar o para inibir esse processo, tanto físico, intelectual e cultural, para que o 

individua seja completo em sua existência.

Com  revolução  industrial  e  a  vinda  do  mundo  capitalista  esta 

interação entre família e escola vem sofrendo alterações no que se diz respeito a 

qual papel cada uma devem desenvolver no que se diz respeito à educação das 

crianças.

Alguns  fatores  contribuíram  para  que  isso  ocorresse  como:  o 

crescimento de mão de obra no mercado de trabalho, a conquista de direito iguais 

entre homens e mulheres, e com isso as mulheres começaram a deixar suas casas 

e seus filhos para ir ao mercado de trabalho para suprir a demanda, e deixando um 

pouco de lado as tarefas exclusivas do lar, trazendo problemas antes não previstos.

A família tem um papel  fundamental  na educação de seus filhos, 

haja  vista  que é nela  que eles têm seus primeiro  ensinamento sobre educação, 

respeito, e de como se deve comportar-se na sociedade que está. Segundo Dessen 

e Polônia (2005.p.22) relatam que:

Na  família,  os  objetivos,  conteúdos  e  métodos  se  diferenciam, 
fomentando o processo de socialização,  a proteção,  as condições 
básicas de sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros no 
plano social, cognitivo e afetivo. 

.

Podemos chamar esta educação que é realizada no âmbito familiar 

de uma educação informal, onde respeito, sentimento e comportamentos são umas 

das coisas que lhe são ensinados na família, para que este indivíduo interaja com a 

sociedade em que ele está inserido.
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Com a saída da mãe para o mercado de trabalho, ficou uma lacuna 

aberta nessa educação que era desenvolvida na família, com isso a escola começa 

a sofrer com essa falta de ajuda da família, pois a mãe que antes era responsável 

pela maioria dessa educação, começa a se desdobrar para trabalhar fora de casa, 

chegar  em  casa  e  cuidar  da  casa  e  depois  poder  cuidar  de  seus  filhos  e  da 

educação que a eles é devida.

Nos dias atuais, em que as famílias começaram a depender muito 

do trabalho fora de casa, os pais se distanciaram da vida escolar de seus filhos, 

ficando  distantes  do  desenvolvimento  dos  mesmos.  Com  isso  as  famílias 

começaram a fazer falta no cotidiano escolar,  pois é preciso ter uma relação de 

cooperação  com  a  escola  para  que  possam  juntas  desenvolver  um  melhor 

desempenho das crianças.

Segundo Costa e Auxiliadora (2005, p. 2), citando Dessen e Polônia, 

destacam que “Quando a família e a escola mantêm boas relações, as condições 

para  um  melhor  aprendizado  e  desenvolvimento  da  criança  podem  ser 

maximizadas”.

Sendo assim a família e a escola precisam de uma interação para 

que os alunos possam se desenvolver de uma forma ampla, cada qual fazendo seu 

papel  nesta educação dedicada as crianças,  que seria  por  parte  da família uma 

educação para a formação social, cultural e moral, e a escola ficam com um papel 

nesta formação mais voltada para um saber cultural organizado em suas funções 

educativas,  que  poderíamos  chamar  da  educação  formal.  Nesta  modalidade  a 

escola tem uma forma de educação esquematizada com objetivo próprio que devem 

ser  alcançados.  Como  afirmam  Dessen  e  Polônia  (2005,  p.  3):  “na  escola  os 

conteúdos  curriculares  asseguram  a  instrução  e  apreensão  de  conhecimento, 

havendo uma preocupação central com o processo ensino-aprendizagem”. 

O aluno tendo esta interação entre família e escola, está mais apto a 

se desenvolver tanto no que se diz respeito ao aspecto cultural, social e moral, pois 

esta interação só lhe traz beneficio, como explicam Costa e Auxiliadora (2005, p. 6): 

“Os benefícios de uma boa integração entre a família e a escola relacionam-se a 

possíveis  transformações  evolutivas  nos  níveis  cognitivos,  afetivos,  sociais  e  de 

personalidade dos alunos”.
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Quando a escola e a família têm esta parceria e andam juntas com 

os mesmos objetivos, isso aumenta o aprendizado, assim, pais e professores podem 

buscar em conjunto estratégias para o melhor desenvolvimento dos filhos e alunos.

Tendo em vista a boa interação destas duas instituições, o aluno 

passa a ter uma educação mais completa, sendo assim os benefícios da relação 

entre a família e a escola, estão totalmente ligadas à evolução do desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e da personalidade do aluno. 

E de que forma a família poderia estar mais próxima da escola para 

que esta parceria desse certo?

O que pode ser feito em relação a isto, é aumentar a participação da 

família no âmbito escola, através das instancias a que tem o direito de participar, 

seja  através  de  reuniões  pedagógicas,  elaboração  de  PPP  (Projeto  Político 

Pedagógico),  associações de pais e assim, com esta aproximação da família na 

escola,  os pais  podem saber  o  que esta sendo ensinado ao seu filho  e  podem 

ajudar. A escola, por sua vez, com esta participação de pais pode entrar mais em 

contato  com  a  comunidade  em  que  está  localizada,  pois  os  pais,  além  de  se 

comprometer  mais  com  a  educação  dos  filhos,  trazem  informações  importantes 

sobre  a  cultura  local,  suas maiores  necessidades em termos de formação,  bem 

como sobre as lideranças locais, problemas sociais que mais afligem a população e 

por conseqüência interferem na escola, além de outros aspectos que podem vir a 

serem relevantes.

Outra forma da família colaborar com a escola na tarefa de educar é 

com o dever de casa, ou as chamadas tarefas que são enviadas para casa pelo 

professor da sala de aula, sendo assim o dever de casa pode ser visto como uma 

divisão de trabalho entre a família e a escola, respeitando-se, no entanto, o limite de 

cada instituição.  Não pode ser  dever  da  família  ensinar  os  conteúdos,  mas sim 

apoiar e cobrar dos estudantes que a tarefa seja realizada.

Segundo Carvalho (2004) as tarefas constituem uma pratica cultural 

que pode aumentar  bastante esta relação família-escola,  pois  o  dever  escolar  é 

considerado uma ocupação para os alunos que na maioria das vezes tem no horário 

inverso de aula um momento de ócio. Muitas vezes ficam na frente da televisão ou 

na  internet,  e  essas  tarefas  também  são  consideradas  como  um  componente 

importante para o ensino aprendizagem, pois ocupam o tempo livre dos alunos com 

algo que realmente vai fazer diferença no seu processo de ensino-aprendizagem.
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Desse modo, a mesma autora destaca que:

Concebido como parte integrante do processo ensino-aprendizagem, 
o  dever  de  casa  não  apenas  afeta  seu  planejamento  e 
implementação, e, portanto, o trabalho docente, mas afeta também a 
vida dos estudantes fora da escola e sua rotina familiar, pois supõe a 
conexão  entre  as  atividades  de  sala  de  aula  e  de  casa,  e  uma 
estrutura  doméstica  adequada  apoiando  as  atividades  escolares.
( CARVALHO, 2004.p.95)

Com essa parceria família-escola o aluno passa a se desenvolver de 

forma ampla, pois, além do que aprende na escola ele tem um reforço nas tarefas 

escolares, mas isso não pode ser ultrapassada de uma esfera para outra, ou seja, o 

dever de casa dever ser apenas um momento de ajuda dos pais para que o aluno se 

desenvolva melhor, e não uma transferência de responsabilidades da escola para a 

família.

A  escola  espera  dos  pais  que  eles  não  apenas  participem  de 

reuniões para entrega de boletim e de notas, mais que esta participação dos pais 

possa ir muito além disto. Os pais devem compartilhar mais e de uma maneira mais 

participativa na vida escolar de seus filhos, podem dividir experiências com outros 

pais do que eles fazem em relação ao acompanhamento de seus filhos. Estas trocas 

de experiências podem ajudar outros pais que tem dificuldade ou até mesmo não 

sabem como ajudar os filhos nas horas das tarefas, devem participar nas reuniões 

de  pais,  devem  fazer  um  acompanhamento  dos  deveres  de  casas  dos  filhos, 

acompanhar como anda o rendimento escolar dos filhos, para que ao final de cada 

ano letivo ele não se depare como uma situação desagradável de reprovação deste 

aluno, ou até mesmo de uma falta de interesse por parte do aluno em continuar sua 

formação, e a escola dever ter uma abertura para que essa família possa participar 

efetivamente desse momento.

Os  alunos  precisam  perceber  que  seus  pais  acompanham  seu 

desenvolvimento  escolar,  e  que  seus  pais  se  preocupam  com  ele  e  com  seus 

estudos, assim aprendem a importância dos estudos e começam a dar valor nele, o 

estudo tem que fazer sentido na vida do aluno, pois se seus pais participam de seu 

dia a dia escolar e dão valor ao estudo, seja em uma tarefa, uma pergunta de como 

foi a aula naquele dia, o que o filho aprendeu, vão transmitir aos seus filhos este 
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valor,  pois  eles  precisam  se  sentirem  importantes  para  os  pais,  e  com  isso 

aprendem a dar valor no que eles mesmos fazem .

Com isto os pais passam a fazer o que Dessen e Polônia (2005, p. 

5) afirmam:

Os pais supervisionam e acompanham não somente a realização das 
atividades  escolares,  mas  também  adotam,  em  suas  residências, 
estratégias voltadas à disciplina e ao controle de atividades lúdicas. 
Estas ações permitem a eles analisarem, identificarem e realizarem 
intervenções nos   processos de desenvolvimento  e  aprendizagem 
dos  filhos  Isto só vem acrescentar na parceria família escola.

Para muitos pesquisadores esta relação família escola é o principal 

elo que ajuda no desenvolvimento dos alunos, “a importância e a influência da 

família como agente educativo é inquestionável”.
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CAPÍTULO II

3 FAMÍLIA E ESCOLA: COMO A ESCOLA TRATA ESTA RELAÇÃO

Neste capítulo temos o objetivo de analisar, a partir de dados, como 

a escola está vendo e tratando a relação família escola. Para tanto, empregamos 

uma pesquisa de campo em que foi utilizado como instrumento de coleta de dados 

um  questionário  semi-estruturado  (apêndice  A)  com  16  questões  que  versavam 

sobre a relação família e escola e também a forma como a escola lida com esta 

relação.

Optamos pelo questionário em função da necessidade de se ter uma 

amostra significativa de colaboradores para nossa pesquisa.

O  questionário  foi  aplicado  a  48  professores  de  várias  escolas 

públicas. Tal coleta foi possível, pois adotamos como estratégia uma inserção em 

um curso de formação continuada de professores de escolas públicas municipais. 

Participavam do curso professores e professoras de Educação Infantil  e de Anos 

Iniciais  de  várias  escolas.  Primeiramente,  pedimos  autorização  à  Secretaria 

Municipal  de  Educação,  que  nos  atendeu  prontamente.  Em uma  segunda  ação 

fomos até os professores, explicamos o objetivo de nossa pesquisa e quase todos 

se  prontificaram a  responder.  Foram entregues sessenta  (60)  questionários,  dos 

quais quarenta e oito (48) voltaram respondidos.

A seguir, apresentamos e analisamos os dados coletados.

3.1 Análise e coleta de dados

Uma  vez  coletados  os  questionários,  procedemos  a  tabulação  e 

análise dos dados.

Em  uma  primeira  questão,  indagamos  como  as  famílias  mais 

participavam  da  vida  escolar  dos  filhos.  Dos  quarenta  e  oito  questionários 

respondidos, 38 afirmaram participar de reuniões de pais, e os outros 10 de outras 

atividades como, por exemplo, o dever de casa.

Como é possível observar, a forma de maior participação dos pais é 

a  participação  de  reuniões,  seguido  por  realizações  de  tarefa  de  casa,  de 

participação nas instancia da escola e por fim de outra forma.
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Tal dado confirma o que Carvalho (2004) levantou em sua pesquisa, 

ou seja, que a referência dos pais em relação ao o que seja participação é a reunião 

de pais. Acreditam que se vão à reunião, estão participando da vida escolar dos 

filhos, sendo que esta participação é muito mais que isto, implica em envolver-se 

nesta vida escolar.

A segunda questão foi sobre a possibilidade que as escolas dão aos 

pais de participação, segundo os professores. Obtivemos como resposta a seguinte 

composição: trinta e oito professores responderam que sim e dez respondeu que 

não.  Na  seqüência  perguntamos  para  aqueles  quer  responderam positivamente, 

como é que isso acontece?

A maioria dos participantes responderam que a escola possibilita a 

participação dos pais em reuniões da APMF (30), conselhos escolares (6) e reuniões 

pedagógicas (5), abertura do ano letivo (1) e projeto “Escola de Pais” 1 (1) .

Novamente vemos que prevalecem as reuniões pedagógicas.

Numa quarta questão indagamos se os professores acreditavam que 

os alunos se desenvolviam melhor quando os pais participavam da escola. A maioria 

(41) respondeu positivamente, seis professores responderam que às vezes contribui 

e apenas um disse que não contribui.

 Nesta questão vemos que a alternativa a obteve maior número de 

resposta foi a positiva. Com isso podemos afirmar o que Polônia e Dessen (2005) 

afirmam sobre a importância da participação dos pais na escola, ou seja, a família 

passa a ter um papel importante no que se diz respeito à formação social, cultural e 

moral e a escola tem seu papel nessa formação mais voltada para um saber cultural 

organizado em suas funções educativas. As autoras destacam que  “Os benefícios 

de  uma  boa  integração  entre  a  família  e  a  escola  relacionam-se  a  possíveis 

transformações evolutivas nos níveis cognitivos, afetivos, sociais e de personalidade 

dos alunos”. (POLONIA & DESSEN, 2005, p3).

Na  quinta  questão,  pedimos  que  aqueles  que  responderam 

positivamente descrevessem como a participação dos pais afeta o desenvolvimento 

dos estudantes.

A resposta mais indicada foi “No próprio desenvolvimento, porque se 

sentem  mais  seguros  e  motivados  pelo  incentivo  dos  pais”  –  reproduzindo  as 

1 Escola de Pais é um projeto sugerido pela Secretaria de Estado de Educação que consiste em palestras 
quinzenais dos pais com profissionais das áreas diversas tais como Psicologia, Assistência Social, Polícia 
Militar, Ministério Público e outros.
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palavras  de  um  dos  colaboradores  -  (20  colaboradores  deram  respostas 

aproximadas  a  esta).  Em  seguida,  “Os  pais  conhecem  melhor  a  escola  e  tem 

melhores  condições  de  opinar  e  participar  da  vida  escolar”  (7  colaboradores 

responderam dessa forma). Na seqüência: “A parceria escola e família é importante 

para que a criança perceba essa união e melhore seu desenvolvimento no processo 

de ensino  aprendizagem (6  colaboradores),  depois  ‘As crianças em que os pais 

participam tem mais rendimento” (5 colaboradores). E por fim “A responsabilidade e 

autonomia  da  criança  são  perceptíveis  quando  se  tem  apoio  dos  pais”  (1 

colaborador).

Segundo  Dessen  e  Polônia  (2005,  p.  2):  “Quando  a  família  e  a 

escola  mantêm  boas  relações,  as  condições  para  um  melhor  aprendizado  e 

desenvolvimento da criança podem ser maximizadas”.

Em seguida questionamos se os professores sabiam que tempo os 

pais tinham para acompanhar seus filhos na escola.

A maioria (36 colaboradores) respondeu que eram os horários da 

tarde  e  da  noite,  dez  responderam que  era  o  horário  da  manhã  e  outros  onze 

responderam que os pais  não tinham horário,  pois  ocupavam o tempo com seu 

trabalho.

Apesar da maioria dizer que os pais tem tempo, segundo Carvalho 

(2004) o tempo dos pais com os filhos vem diminuindo em função de seus trabalhos 

e carreiras profissionais. Os pais tanto se ocupam trabalhando como se preparando, 

estudando  pra  seu  desempenho  profissional,  o  que  acaba  por  muitas  vezes 

negligenciar  os  filhos  ou  institucionalizar  sua  educação  em creches,  núcleos  de 

convivência, aulas particulares e outras formas.

Em  uma  sétima  questão  indagamos  qual  a  razão  para  a  pouca 

participação dos pais na escola alegada pelos mesmos à escola.  Para esta questão, 

foi solicitado aos colaboradores que justificassem suas respostas. (apêndice B).

Podemos verificar que a resposta mais colocada foi que os pais têm 

pouca participação na vida escolar dos filhos por trabalharem foram, seguida de falta 

de tempo, depois por falta de tempo por tem mais filhos e por fim um participante 

não soube responder. 

Veja  que  a  falta  de  tempo  em  função  do  trabalho  e  de  outras 

atividades é preponderante. O que reafirma nossa fundamentação anterior, ou seja, 

as preocupações com o trabalho e carreira tem ocupado o tempo dos pais, o que 
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tem levado  a  negligencia  total  ou  parcial  da  vida  escolar  dos  filhos,  em outras 

palavras,  o  capitalismo  e  suas  necessidades  acabam  por  justificar  todos  os 

comportamentos sociais (CARVALHO, 2004).

Na oitava questão perguntamos se os professores constatavam sem 

suas escolas projetos que buscavam atender os pais fora do horário comercial. 

A grande maioria (36) afirmou que não e apenas doze disseram que 

sim. E caso a resposta fosse positiva, solicitamos que os professores explicassem 

como ocorria.

Os  poucos  que  responderam  sim,  afirmaram  que  a  direção  se 

responsabiliza por atender os pais fora do horário ou por agendamento dos pais.

Mesmo tendo algumas respostas positivas, vemos que não há por 

parte das escolas o desenvolvimento de estratégias para um melhor atendimento 

dos pais  de acordo com suas possibilidades,  ou seja,  se a maioria  trabalha em 

horário  comercial  seria  necessário  organizar  reuniões,  convocações  e  outros 

eventos  em  horários  alternativos,  no  período  noturno,  por  exemplo.  Não 

questionamos a razão, mas constatamos que não há este tipo de movimento. 

Segundo  Dessen  e  Polônia  (2005),  estreitar  a  relação  família  e 

escola é responsabilidade da gestão escolar, criando estratégias pra este fim.

Na seqüência perguntamos se os professores sabiam de políticas 

públicas do Município ou do Estado para estreitar a relação família e escola.

A  maioria  respondeu  não  ou  que  não  sabia  responder  (28).  Os 

outros  vinte  que  responderam  positivamente  citaram  vários  projetos  em  âmbito 

municipal, mas que não constituem políticas públicas, uma vez que tem tempo de 

início  e  término  e  são  do  interesse  da  administração  municipal  atual.  Segundo 

Carvalho (2005, p. 269) “a família está no centro das políticas de proteção social”, 

mas esta proteção na maioria das vezes tem ignorado a escola e pensado mais em 

áreas como a saúde e assistência social.

Depois  perguntamos  o  principal  motivo  que  atrapalhava  a 

participação dos pais na vida dos filhos. Repetiu-se o que vimos na questão número 

7, ou seja, a falta de tempo em função do trabalho.

Para  encerrar  questionamos se  a  escola  em que  os  professores 

trabalham já havia levantado dados concretos sobre a dificuldade de participação 

dos pais na vida escolar dos filhos. 
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A grande maioria dos professores (39) responderam que não, o que 

demonstra  que  todas  as  opiniões  que  levantamos  aqui  são  representações 

construídas  no  dia  a  dia  dos  professores,  mas  que  não  possuem  uma 

fundamentação estatística.

Os poucos que responderam sim, explicaram que na maioria das 

vezes a escola faz este levantamento em conversas informais, ou seja, não há um 

procedimento  metódico  para  apurar  tão  importante  dimensão  do  trabalho 

pedagógico.

É  de  sumária  importância  uma  investigação  metódica  da 

participação dos pais para que a escola tome decisões seguras quanto ao assunto. 

Polônia e Dessem (2005, p. 8) relatam:

Em  uma  investigação  realizada  por  Jowett  e  Baginsky  (1988), 
relacionada aos potenciais benefícios decorrentes da parceria família 
e escola no ensino básico, os respondentes (inspetores de educação 
e  diretores  de  escolas)  indicaram  melhor  compreensão  dos  pais 
sobre  a  escola  e  a  educação  em  geral,  realização  de  reuniões 
conjuntas, com oportunidades para os pais falarem do seu papel e de 
si mesmos, promoção de encontros específicos, com o objetivo de 
ajudar pais e professores, em momentos críticos, favorecimento de 
troca de informações entre professores e pais, abertura de canais de 
comunicação  entre  a  escola  e  a  família,  beneficiando  os  alunos, 
dentre outros, como resultados desta integração. No entanto, quando 
predomina uma fraca ou pouca integração entre a família e a escola, 
as conseqüências são variadas. 

Como é possível analisar no relato das autoras, o levantamento de 

dados permitiu tomar decisões que melhoraram o desempenho escolar dos alunos. 

Sem dados, todas as decisões correm o risco de serem inócuas, sem relevância real 

para o processo formativo dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este trabalho teve como objetivo analisar a relação família e escola 

sob a ótica dos professores.

Em um primeiro capítulo discorremos sobre esta relação entre as 

duas instituições e constatamos que a saída da mulher para o mercado de trabalho 

foi o ponto culminante para que esta relação começasse a entrar em conflito.

A saída da mulher para o mercado fez com que a educação dos 

filhos passasse a ser dividida com outras pessoas da família e com a escola que 

antes era responsável somente pela instrução e agora deveria se preocupar com a 

educação de forma geral.

A história da família mostra que a família nuclear burguesa é recente 

e se formou a partir da industrialização e das crises econômicas que esta causou, 

porém se tornou padrão.

Na escola é esta família  que está no imaginário  dos professores 

como demonstram algumas pesquisas que consultamos, mas o Censo do IBGE de 

2000 demonstra que esta é uma das formas de organização familiar  e que hoje 

temos formas das mais variadas possíveis, não devendo o professor contar com um 

ou  outro  modelo,  mas  sim  compreender  que  família  é  resultado  de  laços 

sentimentais e não possui regra de estrutura. Em outras palavras, a família ideal é 

aquela em que as pessoas compartilham a vida e se amam.

No  segundo  capítulo  constatamos  que  os  professores  possuem 

opiniões coletadas em seu dia  a  dia  sobre a relação família  e  escola e  que as 

escolas, apesar de reclamarem da falta de participação dos pais não tem uma ação 

metódica no sentido de investigar esta participação.

Concluímos afirmando que há a necessidade de políticas públicas 

que  efetivem  a  participação  dos  pais,  para  além  dos  conselhos  escolares  e 

elaboração do projeto pedagógico. É necessário que a gestão organize estratégias 

para trazer os pais à escola compreendendo que vivemos em um país capitalista e 

que o trabalho justifica todas as ações, ou seja, criar estratégias que respeitem os 

horários  de trabalho  dos pais,  mas que os  chamem à responsabilidade sobre a 

educação dos filhos.
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APÊNDICE A

Questionário

1- De que  maneira,  atualmente,  as  famílias  dos  alunos  de  sua  escola  mais 
participam da vida escolar e do aprendizado dos alunos? (Assinale até duas 
alternativas)

a-(  ) Participando da realização de tarefa de casa.
b-(  ) Participando das reuniões de pais.
c-( )Participando das instâncias de direito como: APMF, elaboração do Projeto 
Político Pedagógico e Conselho Escolar.
d-(  ) De outra forma. Qual? _____________________________

2- A escola que você trabalha dá possibilidades da participação dos pais  na 
gestão escolar?

a-(  ) Sim 
b-(  ) Não

3- Se a resposta foi sim, descreva como isso acontece.

4- Em sua opinião os alunos se desenvolvem melhor quando há participação 
efetiva dos pais na escola?

a-(  ) Sim 
b-(  ) Não
c-(  ) Às vezes 

5- Se a, resposta foi sim descreva de que maneira isso acontece.
  

6- Que horas os pais de alunos de sua escola tem para poder acompanhar seus 
filhos na escola?

a-(  ) Manhã
b-(  ) Tarde
c-(  ) Noite
d-(  ) Nenhum, pois ocupam a maior parte do tempo com seu trabalho.

7- Em relação aos pais que apresentam pouca participação na escola, qual a 
principal razão alegada por eles para tal fato?

8- Em sua escola há algum projeto que possa atender os pais  trabalhadores fora 
do horário comercial ? 

a-(  ) Sim 
b-(  ) Não
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9- Se a resposta foi sim, como funciona? Quem atende os pais? Quais dias e 
horários são disponibilizados?
10- Se a resposta foi não, explique o por quê?

11-  Em  seu  Município  ou  Estado  existem  Políticas  Publicas   ou  programas 
voltados para melhorar  a relação família escola?

 a-(   ) Sim
 b-(   ) Não.
 c-(   ) Não sei responder.

12- Se a resposta foi sim, cite pelo menos um projeto ou programa e descreva 
como funciona.

13- Em sua opinião, quais os principais motivos que atrapalham a participação 
dos pais na escola e na vida escolar dos filhos:

a-(   ) Choque entre o horário de trabalho e o horário da escola.
b-(   ) Falta de compromisso (cuja razão desconheço).
c-(   ) Falta de uma cultura familiar que valorize a escola.
d-(   ) o não emprego de ferramentas tecnológicas que   facilitem a comunicação 
entre escola e pais.
e-(   ) Outro motivo. Qual? _____________________________

14- Sua escola já procurou levantar dados concretos sobre as dificuldades de 
participação dos pais na vida escolar dos filhos e na escola.

a-(   ) Sim. Quando foi a última vez? ________________________
b-(   ) Não.
c-(   ) Não sei.

15 – Se a resposta foi sim, como a escola fez isso:

a-(   ) Em conversas informais com alguns pais.
b-(   ) Aplicando um questionário aos pais.
c-(   ) Conversando com os alunos em sala de aula.
d-(   ) Entrevistando os pais na hora da matrícula.
e-(   ) Outra forma. Qual? ______________________________

16 – Dando prosseguimento à questão  número 11,  como estes dados foram 
divulgados aos professores:

a-(   ) Em murais
b-( ) Somente foi comentado pela equipe pedagógica em reunião pedagógica.
c-(   ) Foi repassado um relatório escrito com os principais dados.
d-(   ) Foi comentado informalmente na sala dos professores.
e-(   ) De outra forma. Qual?_____________________________
f-(   ) Não foram repassados os dados aos professores.
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APÊNDICE B

Questões complementares do questionário
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Questões complementares do questionário

3-  Se  a  resposta  foi 
sim,  descreva  como 
isso acontece

a - A direção faz 
uma  abertura 
para  os  pais 
expressaram 
suas opiniões

5

b  -  Através  de 
reuniões  como 
por  exemplo: 
APMF,  conselho 
escolas  e 
reuniões 
pedagógicas

23

c  -  Encontro 
quinzenal  “ 
Escola  de 
Pais”

1

d  -  Apmf 
junto  com  a 
direção 
tomando 
decisões  em 
conjunto

3

e  - 
Chaman
do  os 
pais 
para  a 
escola.

7

5 - Se a  resposta  foi 
sim, descreva de que 
maneira  isso 
acontece.

a  -  No  próprio 
desenvolviment
o  porque  se 
sentem  mais 
seguros  e 
motivados  pelo 
incentivo  dos 
pais.

20

b  -  Os  pais 
conhecem melhor 
a  escola  e  tem 
melhor condições 
de  opinar  e 
participar da vida 
escolar.

7

c - A parceria 
escola  e 
família  é 
importante 
para  que  a 
criança 
perceba essa 
união  e 
melhore  seu 
desenvolvime
nto  no  pro 
cesso  de 
ensino 
aprendizage
m

6

d  -A 
responsabilid
ade  e 
autonomia da 
criança  é 
perceptível 
quando  se 
tem  apoio 
dos pais. 

1

e-  As 
crianças 
em  que 
os  pais 
participa
m  tem 
mais 
rendime
nto.

5

7-  Em  relação  aos 
pais  que  apresentam 
pouca  participação 
na  escola,  qual  a 
principal  razão 
alegada por eles para 
tal fato?

a-Por 
trabalharem 
fora.

29
b-  Por  falta  de 
tempo.

19

c-  Não  tem 
tempo 
disponível 
pois  tem 
cuidados com 
outros filhos.

2
d-  Não  sei 
responder. 

1   

9-  Se  a  resposta  foi 
sim,  como  funciona? 
Quem  atende  os 
pais?  Quais  dias  e 
horários  são 
disponibilizados?

a-  A  diretora 
atende  na 
maioria  dos 
dias. 

2
b- No horário que 
os pais podem ir 
a escola. 

4

c-  Escola de 
Pais  no 
período 
noturno. 

3

d-  A  diretora 
se 
disponibiliza 
depois  do 
horário  de 
aula  para 
conversar e a 
tender  os 
pais. 

1

e-  O 
atendim
ento 
acontec
e  no 
horário 
normal 
da 
escola.

6

10- Se a resposta  foi 
não,  explique  o  por 
quê?

a-  Falta  de 
funcionário. 

5
b- Não conheço o 
sistema. 

4

c-  Falta  de 
pessoal 
disponível  e 
professores 
trabalham  e 
dois 
períodos. 

4

d-  A  escola 
está  em 
processo  de 
construção 
de projetos. 

2

e-  Falta 
de 
estrutur
a  para 
atendim
ento. 

5

f-  Falta  de 
interesse  na 
educação  dos 
filhos. 

1

12- Se a resposta  foi 
sim,  cite  pelo  menos 
um  projeto  ou 
programa  e  descreva 
como funciona.

a-  Escola  da 
Família. 

3
b-  Projeto  Amigo 
da Escola. 

1

c-  Projeto 
Pedagogia 
Empreended
ora. 

6
d-  Escola  de 
Pais. 

4

e- 
Semana 
da 
Família 
na 
escola. 

4
f-  Amor 
Exigente. 

5
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