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RESUMO 

 
 

O presente trabalho traz reflexões sobre a política da relação família e escola. A 
pesquisa de cunho qualitativo foi desenvolvida mediante levantamento de 
referenciais teóricos sobre o tema, abarcando o movimento histórico sobra a família, 
sua formação contemporânea e transformações, bem como análise do marco 
regulatório com apontamentos na LDB 9.394/96 e o ECA  de 1990. Procuramos 
elencar os diferentes pontos de vista e seu potencial para o alcance do sucesso 
escolar dos alunos, a busca pela qualidade. A participação dos pais gera 
inquietações entre os profissionais da educação e mesmo aos pais, pelo foco 
atribuído a esta relação como determinismo para a qualidade. Partimos da 
relevância da relação família-escola como suporte para esta pesquisa e da 
necessária discussão sobre o assunto. A integração da família e da escola é 
imprescindível para o desenvolvimento educacional dos educandos e na busca pela 
qualidade de ensino. Entretanto a dicotomia existente nesta relação dificulta a 
efetivação da ação integrada da escola com a família. Mesmo entre os professores 
percebemos posicionamentos favoraveis e contrarios a participação da família na 
escola. A relação entre os estabelecimentos de ensino e as famílias atualmente tem 
como desafio o desenvolvimento do educando, a garantia do mesmo de aprender e 
um ensino de qualidade.  
 
 
Palavras-chave: Educação. Relação Escola-Família. Qualidade de ensino. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A relação escola-família é o ponto de partida deste estudo com o 

objetivo de discutir as políticas e propostas desta interação, apontaremos os 

posicionamentos de marcos legais e autores que discutem sobre o tema. A pesquisa 

de cunho qualitativo pauta-se no levantamento de referenciais teóricos que tratam 

frente ao tema, procuramos por meio desta reflexão acerca da relação escola-família 

ressaltar sua importância, constituição do repertório histórico, suas rupturas e 

permanências. 

Está pesquisa iniciou-se com inquietações que surgiram durante o 

período da graduação frente à relação da família-escola e a especificidade de seus 

papéis. A família e a escola são indissociáveis, ou seja, a interação entre as mesmas 

torna-se imprescindível na busca pela qualidade do ensino. Desde modo há uma 

constante busca da interação do corpo docente com os familiares do educando. 

A participação dos pais gera inquietações entre os profissionais da 

educação e mesmo aos pais, pelo foco atribuído a esta relação como determinismo 

para a qualidade. Partimos da relevância da relação família-escola como suporte 

para esta pesquisa e da necessária discussão sobre o assunto.  

Procuramos identificar os pontos de vista presentes no âmbito 

escolar sobre a participação da família com embasamento nas pesquisas de Paro 

(2007) e Carvalho (2000) entre outros, bem como destaques da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990. Com o objetivo verificar os avanços e retrocesso que a 

interação entre a família e a escola proporcionou para a qualidade de ensino das 

instituições escolares e as atuais inquietações contidas nesta relação. 

Neste sentido, houve a necessidade de se fazer um resgate histórico 

do processo de institucionalização da escola, das transformações ocorridas no 

âmbito familiar e escolar. 

Procuramos elencar os fatores sociais, econômicos, políticos, 

religiosos e o que os marcos legais preveem que influenciarão nas políticas 

educacionais brasileiras e como se configurou a família brasileira. Para que 

possamos compreender como se deu a participação no âmbito escolar das famílias 

e os conflitos presentes nesta relação. 
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Historicamente a família foi desqualificada da função de educar seus 

filhos e a escola tornou-se a instituição responsável por formar as crianças para a 

vida em sociedade. Contudo a escola não conseguiu alcançar seus objetivos e com 

a precarização de suas funções desencadeou reivindicação da integração da família 

na escola.  

No mesmo sentido analisando o posicionamento da legislação frente 

a integração das família na escola, percebemos que na Constituição Federal de 

1988 o expresso dever do Estado seguido da família na promoção da educação. 

Enquanto na Constituição a educação está como direito de todos e 

dever do poder público e depois da família com a promulgação do ECA, e da LDB  o 

dever da educação está em primeiro lugar atribuído a família, ou seja, houve um 

processo de descentralização da responsabilidade do Estado, aspectos dos 

procedimentos destinados às políticas sociais contemporâneas. 

A legislação citada destaca a participação da família na escola com 

o objetivo de alcançar a qualidade de ensino. Os documentos procuram viabilizar 

uma proposta que almeja a qualidade de ensino ofertada nos estabelecimentos de 

ensino integrando os pais e responsáveis com a escola. Integração conduzida pela 

participação da família nas tomadas de decisões, na elaboração e discussões 

referentes à proposta pedagógica. 

No primeiro momento do trabalho abordaremos o repertório histórico 

da relação escola-família, sua configuração e as transformações sofridas pelas 

mesmas. Trataremos da desqualificação da família em educar seus filhos, o que 

resultou na responsabilização da escola pela formação das crianças, os fatores que 

influenciaram para a formatação da escola que conhecemos atualmente e que 

interviram nesta relação. 

Seguido do levantamento histórico será apresentado as inquietações 

geradas entre os profissionais da educação e os pais, resultado de pesquisas 

realizadas por Paro (2007). Os conflitos no âmbito escolar que envolve a interação 

entre a escola e as famílias é objeto de discutições acaloradas onde percebemos 

vários pontos de vista frente a participação da família na educação. 

Por esta perspectiva, elencamos os desafios que a escola tem de 

mediar o desenvolvimento do educando, a procura da efetivação do direito do 

mesmo em aprender e ofertar um ensino de qualidade. No que diz respeito a relação 
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escola-família a instituição de ensino tem a incumbência possibilitar a integração 

com as família, assim gerando meios para uma real gestão democrática.    
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2 A ESCOLA COMO FORMADORA 

 

Para compreender o papel contemporâneo da escola como 

formadora levantaremos um breve histórico do processo de institucionalização da 

escola, das transformações ocorridas no âmbito familiar e escolar. Para isso 

buscamos a contribuição de autores como Cunha (2000), Faria Filho (2000) dentre 

outros e o estudo desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em parceria com o Ministério da 

Educação, para refletimos criticamente sobre a relação escola-família.   

Neste sentido o estudo desenvolvido pela Unesco em auxílio do 

Ministério da Educação afirma que a escola foi idealizada como um instrumento que 

formaria a sociedade. Segundo o estudo o “[...] objetivo principal era moralizar, 

controlar e conformar os indivíduos às regras sociais.” 1  

A política educacional brasileira se configurou desde o começo pela 

diferença entre as classes, pois a educação para a elite adquiriu características da 

cultura européia e a educação ofertada às camadas populares fundamentou-se na 

preparação para o trabalho. 

De acordo com Cunha2 as famílias eram apontadas como 

desqualificadas para educar seus filhos, cabia a escola a função de liberar os pais 

para desempenharem outras funções na sociedade e/ou no mercado de trabalho. A 

escola foi idealizada com características de um estabelecimento de apoio a família, o 

argumento da incapacidade e a falta de tempo das famílias para educar as crianças 

são reforçados pelo autor ao citar Comênio, 

 

[...] raramente os pais estão preparados para educar bem os filhos, ou 
raramente dispõem de tempo para isso, dai se segue como conseqüência 
que deve haver pessoas que façam apenas isso como profissão e desse 
modo sirvam a toda a comunidade

3
.  

 

A ação de inserir as crianças na escola tornou-se natural aos pais, a 

escola se constitui como estabelecimento que dispõem de profissionais qualificados 

para educar as crianças, ou seja, a escola é responsável pela educação e formação 

dos futuros cidadãos. 

                                                
1
  Castro, 2009, p.21 

2 Cunha, 2000, p. 135 
3 ibidem 
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Cunha assegura que por conta do grande número e diversidade dos 

conhecimentos “[...] é impossível a família ensinar tudo o que é necessário para a 

vida futura de seus filhos.”4. 

A escola nem sempre foi imprescindível para a formação das 

crianças durante o Império e o inicio da República a educação doméstica era o 

modelo de educação que abarcava a maioria das famílias, com a desvalorização da 

família em educar e a institucionalização da educação a escola atualmente tornou-se 

essencial para a formação profissional moral e cívica, fundamental para a 

socialização e inserção da criança ao mundo.  

Para Cunha ao longo do tempo a escola “[...] tornou-se mais do que 

uma simples instituição de apoio à família: ela posicionou-se contra a família” 5.  

A escola tem como referência os conhecimentos científicos, o que a 

diferencia dos princípios da educação familiar, e reforça a afirmação da alocução de 

que a família não possuía subsídios para educar de forma plena seus filhos, ou seja, 

os pais e demais familiares estão inaptos a educarem as crianças. 

A campanha que objetivava a modernização da família brasileira 

pensada pelos médicos higienistas, no século XIX, contribuiria para a ampliação do 

controle do estado sobre as famílias e para mudar os costumes higiênicos do 

ambiente familiar, que se caracteriza neste período com uma família numerosa e 

dominada pelo pai, com pouco contato com outras famílias.  

 

Nesse universo familiar colonial em que os costumes higiênicos propiciavam 
a propagação de doenças,a existência da criança era irrelevante. A morte 
dos pequenos era um fato que não gerava maiores perturbações, sendo 
mesmo esperada e – quem diria –saudada, pois as almas infantis iam 
diretamente para o céu, de onde velariam pelos entes queridos. Apenas o 
morgado – filho mais velho – recebia algum respeito do pai, porque herdaria 
os direitos sobre a propriedade.

6
    

 

Com a chegada da corte portuguesas no Brasil este quadro da 

família foi modificando-se, diminuiu o número de familiares vivendo em uma mesma 

casa, a socialização tornou-se mais frequente. Para causar uma boa impressão na 

corte os jovens passarão por um “[...] refinamento físico, intelectual e moral [...]” 7. 

                                                
4
 ibidem, p.449. 

5
 ibidem, p.450. 

6 idem, ibidem, 451. 
7 idem, ibidem, 451. 
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Os eventos sociais tornaram-se responsabilidades das mulheres. As mudanças na 

vida social das famílias distanciaram os pais da educação e dos cuidados com os 

filhos. 

Por não se comprometerem com os cuidados físicos, morais e com a 

educação dos filhos, as famílias e a educação doméstica foram contestada pelos 

médicos higienistas. A campanha higienistas contra a família estabeleceu um novo 

modelo de individuo, burguês e centrado nos próprios desejos. A família por sua vez 

era considerada despreparada para educar este novo individuo, havia a necessidade 

de reeducar as famílias para melhor educar as crianças. 

Para os higienistas as escolas deveriam aprofundar o estudo das 

origens das doenças, instituições que organizariam os padrões de alimentação, os 

estudos, as atividades físicas, com fixação de horário de banhos, com o dever de 

fiscalizar a higiene, separar meninos e meninas e impedir toda e qualquer 

manifestação sexual, essas dentre outras medidas para os médicos higienistas, 

como argumenta Cunha seriam “[...] para produzir o individuo saudável, o cidadão 

decente e honesto, o responsável pelo futuro da nação.”8. 

Os internatos se apropriaram da ideologia da campanha higienista, 

onde as crianças eram separadas de suas famílias, consideradas incapazes de 

educar as crianças, e do mundo externo. Essas instituições eram detentoras dos 

conhecimentos científicos necessários para formar o cidadão saudável segundo os 

princípios da sociedade em que está inserido. Entretanto este modelo de educação 

gerava insatisfação, atesta Cunha9. 

Fazia se essencial uma mudança nos moldes da educação que até 

então depreciava o afeto, o calor humano, a liberdade, e tinham princípios firmados 

na disciplina e inflexibilidade. Para Cunha era um “O modelo de escola excludente, 

elitista, sofisticada e esvaziada de sentido que então existia começou a despertar 

insatisfações, [...] por não atender à grande maioria da população.” 10     

A busca por uma instituição que recebesse a todos desencadeou a 

elaboração de vários projetos, que objetivava a reforma do ensino, houve diversos 

debates e no final do século XIX foi idealizado um ensino elementar para atender um 

                                                
8
 ibidem, p.453. 

9 Ibidem. 
10 idem, ibidem, p.454. 
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grande número de crianças de todas as classes sociais, os grupos escolares (1889-

1950).  

A escola deveria mudar para atender aos desejos da ordem social e 

com o fim do Império, movimentos sociais e as transformações na vida social e 

comercial como aponta Cunha, os estabelecimentos de ensino dever atender a 

todos o que inclui as famílias menos abastadas, as mulheres e os imigrantes11.  

A reforma da educação tornou-se mais expressiva em meados dos 

anos 1920, conduzida pela, 

 

[...] intenção de modernizar a sociedade brasileira por intermédio da escola. 

Modernizar significa colocar o Brasil em sintonia com os países mais 

desenvolvidos econômica e culturalmente [...].
12

  

 

Neste sentido a escola norteada por conhecimentos científicos 

(conhecimentos verificados e comprovados pela ciência), resolveria os obstáculos 

encontrados para a efetivação da educação. Ou seja, a família perde sua função 

educadora e a escola torna-se responsável pela formação dos futuros cidadãos com 

aponta a Castro e Regattieri que, 

 

[...] a família inicialmente perde sua função de educadora em favor d 
sociedade política mas, em seguida, é chamada de volta ao terreno da 
educação para auxiliar o Estado educador. Enquanto a escola continua a 
comandar o processo, os pais e responsáveis passam a ocupar uma 
posição de auxiliar... Com seus status de serviço de interesse publico, a 
educação passa a ser exercida por profissionais com saberes, poderes, 
técnicas, e métodos próprios. Essa demarcação separa familiares e 
profissionais da educação, distinguindo leigos e doutos na promoção da 
aprendizagem escolar. A escola afirma-se como instituição especializada na 
socialização das crianças, sobrepondo-se à família, às igrejas ou a 
quaisquer outras iniciativas de organização social.

13
 

 

Pautada na ciência a Pedagogia vinculada a Psicologia, Biologia e 

Ciências Sociais, tornava-se aptos a educar mais adequadamente a criança e 

conhecer a infância.    

Neste período a Escola Nova pretendia “[...] fundamentalmente 

socializar crianças e jovens, ou seja, ensinar com o propósito de colocar o educando 

                                                
11

 idem, ibidem, p.454 
12  idem, ibidem, p.455 
13  Castro e Regattieri 2010, p.22 
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em condição de responder aos requisitos da nova sociedade.”14 . Segundo Cunha o 

escolanovismo se caracteriza e se diferencia do modelo tradicional pelo 

 

[...] conjunto de saberes e técnicas que permitia conhecer as 
particularidades individuais e controlar objetivamente os fatores envolvidos 
no processo de ensinar e aprender, tornava-se possível respeitar cada 
educando em suas peculiaridades e efetivar, assim, de modo racional e 
seguro, a inserção da criança na ordem social, sem acirrar a 
incompatibilidade existente entre os ditames sociais e a individualidade

15
.  

 

A Escola Nova buscava valorizar o educando, suas potencialidades 

e conciliar os desejos da ordem social, o que poderia impedir a socialização do 

mesmo. Os escolanovista ambicionavam “[...] um sistema de educação publica, 

laica, gratuita e obrigatória para todos.”16  

Segundo Castro e Regattieri os precursores do movimento da 

Escola Nova lutavam do mesmo modo por uma educação como direito básico, pela 

modernização no âmbito escolar e nas práticas pedagógicas, no que diz a respeito a 

relação escola-família os mesmo reconheciam, 

 

[...] a importância da família como agente de educação vale destacar: “A 
educação não se faz somente pela escola, cuja ação é favorecida ou 
contrariada, ampliada ou reduzida pelo jogo de forças que concorrem ao 
movimento das sociedades modernas. Numerosas e variadíssimas são as 
influências que formam o homem através da existência. Há a herança que é 
a escola da espécie, a família que é a escola de pais, o ambiente social que 
é a escola da comunidade”.

17
 

 

Segundo Cunha “O discurso educacional renovador deu 

continuidade ao processo de normalização das mentes e dos corpos dos 

educandos.”18. As medidas higienistas eram insuficientes para modernizar a 

sociedade, tais medidas deveriam ser articuladas com medidas educacionais.Para 

que os objetivos da campanha de moldar os alunos fossem permanentes o ambiente 

doméstico teria que se adequar aos princípios reformadores, pois “[...] a nova 

configuração do mundo do trabalho impedia as famílias de educarem corretamente 

seus filhos.”19 

                                                
14 Cunha, 2000, p.455. 
15

 ibidem, p.456. 
16

 Castro e Regattieri, 2009, p.23. 
17

 (ibidem, p.23. 
18 (Cunha, 2000, p.456) 
19 (ibidem, p.457) 
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Ao designar a escola e a seus profissionais a formação do cidadão, 

a educação das crianças tornou-se responsabilidade do poder publico, conclui 

Cunha 

 

Se a família não podia educar pelo fato de a educação ter-se tornado 
assunto de Estado, acrescentava-se agora que os pais viam-se impedidos 
por não serem tão capazes quanto os professores, imbuídos que eram dos 
saberes científicos.

20
  

 

O processo de especialização dos professores somado ao discurso 

da incapacidade da família em preparar e formar seus filhos para a vida adulta 

iniciou um movimento que pretendia aproximar os pais do âmbito escolar, para 

serem reeducados e solidificar a educação ofertada na escola. Para Cunha “Pais e 

mães eram retirados do patamar de educadores exclusivos de seus filhos, passando 

a atuar como coadjuvantes.” 21. Os professores obtinham os conhecimentos 

científicos e apenas eles orientariam as crianças para um futuro melhor. 

Em um estudo feito por Luciano Mendes de Faria Filho22 (2000, 

p.45) em que analisou as publicações da Revista do Ensino voltadas ao tema da 

relação Escola-Família, evidencia o afastamento da família do âmbito escolar e o 

processo de especificidade e legitimidade dos estabelecimentos de ensino e sua 

busca em aproximar os pais da escola. 

Com as reivindicações da população de uma escola que abrangesse 

as famílias de todas as classes sociais, nos anos de 1920 e 1930, houve a 

necessidade de normalizar os alunos oriundos das classes baixas e suas famílias 

consideradas despreparadas para educar.  A Constituição de 1946 assegura um 

ensino gratuito, obrigatório mantido por imposto, em 1948 é elaborado o Plano 

Nacional de Educação que estabelecia uma educação padronização para todo 

país.23 

No período da ditadura militar a educação adquiriu características de 

um ensino técnico, a Constituição de 1967 estimulou a obrigatoriedade de oito anos 

de ensino, dever do Estado e extinguiu o percentual obrigatório de recurso a serem 

repassados a educação o que acarretou a precariedade das instalações escolares, 

                                                
20

 ibidem, p. 458. 
21

 ibidem, p.458. 
22 Faria Filho, 2000, p.45. 
23 Castro e Regattieri, 2009, p.24. 
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com salários baixo e sem valorização da carreira dos docentes impulsionou a queda 

da qualidade de ensino. 

Entretanto, o estudo de Castro e Regattieri indica que houve um 

aumento na construção de escola neste período, por conta da necessidade de 

formação de mão de obra, as crianças atendida nestas instituições proviam das 

classes baixas. A educação, segundo as autoras, ofertada aos alunos buscava 

completar as carência dos mesmos, ou seja, uma educação compensatória. 

A urbanização, industrialização e a democratização impulsionaram 

grande descolamento da população em direção das cidades e as escolas incubir-se-

ão a aculturação de todos que foram marginalizados por esse processo. Para Filho24 

a relação família-escola está relacionada as mudanças sociais, a formação do 

cidadão-trabalhador.   

Neste sentido, de acordo Castro e Regattieri, há que se considerar a 

questão das 

 

[...] varias mudanças políticas, econômicas e culturas ocorridas, sobretudo 
na segunda metade do século XX, tiveram forte impacto sobre o papel da 
mulher e sobre a configuração das famílias, que se tornarem menos 
numerosas e menos sujeitas ao controle patriarcal.Assim as famílias 
contemporâneas assumem novos formatos com mães responsáveis pelo 
sustento dos filhos, pais solteiros, madrastas e padrastos de segundo 
casamentos, união entre pessoas do mesmo sexo com direito a adoção de 
filhos etc. A organização das famílias passa a incluir novos arranjos que 
refletem mudanças socioculturais. 

25
 

 

Desde modo, a família possui novas estruturas e estão em todos os 

níveis sociais de acordo com os autores as crianças vindas dessas novas estruturas 

familiares nem sempre apresentam dificuldades escolares e/ou social. 

Cunha aponta que outro resultado do processo de desqualificação 

da família em educar, como já citado, foi o atrelamento entre o meio e as pessoas 

que vivem nele, ou seja, a “[...] pobreza material ocasionava, automaticamente, 

pobreza espiritual, má formação do caráter e até mesmo desvio psíquico.” 26. As 

condições precárias de vida do individuo favorece, conforme o autor observa o 

desvio dos padrões de ética e moral da sociedade em que está inserido. Para o 

                                                
24

 2000, p.45. 
25 ibidem, p.25. 
26 Cunha, 2000, p.460. 
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autor escola caberia neste contexto lutar contra a família que deturpava os 

ensinamentos ministrados nos estabelecimentos de ensino. 

Para reeducar os familiares e obter os objetivos da escola os alunos 

tornaram-se mediadores entre os ensinamentos da escola e os da família, outros 

instrumentos usados são atividades como os deveres de casa em que os pais 

devem auxiliar o filho, a verificação dos hábitos familiares e visitas nas residências 

para observar os costumes das famílias, com essas propostas a escola busca a 

normalização dos desviantes.  

O objetivo reformador de fundamentar a escola com conhecimento 

científico ganhou reforços com a implantação em, 1956, do Centro Brasileiro e os 

Centros Regionais de pesquisas educacionais que segundo Cunha buscava, 

 

[...] organizar todos os setores da vida brasileira de modo a favorecer o 
ingresso do país no rol das nações desenvolvidas. A educação escolar, 
peça-chave nesse empreendimento, devia ser alvo de investigações 
científicas acuradas, por intermédio dos mais avançados recursos das 
ciências sociais. 

27
 

 

O autor argumenta que o discurso desenvolvimentista defendido 

pelos Centros de Pesquisas apontava as famílias pobres e/ou as demais que não 

estavam dentro dos padrões de sociedade como despreparadas/desqualificadas 

para educar os filhos. As escolas deveriam propor medidas de integração com as 

famílias para reeducar os pais, aproximá-los da vida escolar dos filhos e garantir o 

trabalho desenvolvido na escola. 

No entanto os Centros de Pesquisas apontaram em pesquisas a 

relação que os professores reformistas possuíam com as famílias e professores que 

não se adequarão a modernização e seus moldes, na perspectiva reformista os que 

não se ajustavam geravam prejuízo e inibia o progresso do país, a instituição escolar 

“[...] tinha a missão de normatizar as famílias excluídas da modernização, deveria, 

ela própria, ser normalizada.” 28 

Cunha29 afirma que as novas pesquisas e teorias asseguravam que 

as crianças provenientes das famílias menos abastadas, que não desenvolveram 

suas potencialidades cognitivas não poderiam tem um bom desempenho escolar o 

                                                
27 ibidem, p.462. 
28

 ibidem, p.463. 
29 ibidem. 
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que ocasionaria prejuízos. Caberia a escola, a educação pré-escolar, suprir as 

necessidades dos educandos, entretanto a escola contribuía para a desigualdade 

entre as crianças pobres e as de classes mais elevadas. Os esforços em normalizar 

a população se restringiram as dependências da escola.  

Ao analisar o repertório histórico da instituição familiar e escolar 

notamos que a família se constituiu como instituição que confia a escola a formação 

e educação dos filhos, e os estabelecimentos de ensino procura reeducar os pais 

cientificamente para que os mesmo compreendam seu trabalho ou que se afastem 

do âmbito escolar. Cunha definiu estes eventos como “[...] processo histórico de 

desqualificação da família para educar e da elevação da escola ao patamar de único 

dispositivo capaz de fazê-lo.” 30. 

Para o autor a escola idealizou uma “família cientificamente 

orientada”, pais e professores desejavam uma escola hábil para formar os alunos 

com princípios científicos, Cunha afirma que ambas instituições não existem. As 

instituições de ensino perderam a essência de suas funções de normalizadora. 

Outro marco importante para a educação brasileira foi a publicação 

em 1996 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que defende a 

elaboração do projeto político pela instituição. 

Porem com o detrimento das funções da escola, a não efetivação de 

seus objetivos e os vários problemas sociais e políticos fez com se inicia-se um 

processo de restituir a família à responsabilidade da educação. Estes fatos 

evidenciam que o Estado e a Sociedade “[...] perderam o controle sobre o processo 

educacional dentro e fora da escola.” 31  

A escola da atualidade tem um novo desafio o de oferecer um 

ensino de qualidade às crianças, uma formação plena para o individuo. Iremos tratar 

adiante das possíveis iniciativas, propostas e projetos que objetivam a interação 

entre a família e a escola na busca por uma educação de qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 ibidem, p.464. 
31 ibidem, p.465. 
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3 A RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA E SUAS CONTRADIÇÕES 

 

Discutiremos neste estudo a relação família-escola, sobre o ponto de 

vista da política desta relação, apontando pontos de vistas, com contribuição de 

referencias de autores que pesquisam sobre o tema e nos preceitos contidos na 

LDB. Procurando identificar propostas que visam melhorar esta interação das 

famílias no âmbito escolar com vistas à qualidade de ensino. 

A LDB/96 norteia a organização da educação da básica (que 

segundo a lei é composta pela Educação Infantil; Ensino Fundamental, Médio e 

Educação Superior) nas instituições de ensino brasileiras. 

No art. 2º a LDB determina que a educação é dever da família e do 

Estado. No art. 12º, ao tratar das atribuições dos estabelecimentos de ensino, 

aponta que é incumbência da escola articular-se com as famílias e comunidade 

(inciso VII), com intuito de promover processos de integração da família com a 

escola. Como vemos a LDB propõe em seu texto a necessidade da ação conjunta 

da família e escola. 

No entanto, a participação dos pais na escola gera inquietações aos 

profissionais da educação e mesmo aos pais. No âmbito escolar percebemos uma 

dicotomia entre as opiniões dos professores e equipe pedagógica referente a 

participação familiar. Os adeptos a interação dos pais afirmam que a escola tem 

funções específicas, porém não a exime de considerar a continuidade entre 

educação familiar e educação escolar. Por outro lado os contrários a presença dos 

pais na escola defendem que a função de ensinar é da escola não dos pais.  

Segundo Carvalho, 

 

[...] relação produtiva entre a escola e a família inclui ganhos para a família 
(coesão, “empoderamento”), para a escola (eficácia), para os estudantes (o 
sucesso de todos) para sociedade (a construção democrática a partir da 
base e do cotidiano).

32
 

 

A relação entre a família e a escola pode proporcionar ganhos aos 

envolvidos, contudo é necessário coesão entre as duas instituições, para se alcançar 

                                                
32 Carvalho, 2000, p.146. 
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a qualidade de ensino. Paro
33

 afirma que o ambiente familiar deve ser considerado 

como local privilegiado, período onde ocorre a primeira associação da criança entre o 

mundo familiar e o da escola, por isso é essencial que seja desenvolvido o hábito de 

estudo em casa, que será fortalecido e desenvolvido na escola. 

 

3.1 PONTOS DE VISTA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

 

A escola responsabiliza as famílias de não desenvolver hábitos de 

estudos em seus filhos e reivindica a participação da família, já que o sucesso (que só 

será possível se os pais monitorarem e incentivarem os estudos dos filhos) e o fracasso 

(gerado segundo a escola pela falta de participação dos pais no âmbito escolar e por 

não se interessarem pela educação dos filhos) da escola no processo de aprendizagem 

tornou-se atribuição da participação dos pais no âmbito escolar, e isenta a instituição 

escolar da responsabilidade e da culpa pelo fracasso. 

Para Carvalho (2000) a escola baseia-se em um modelo idealizado de 

família que tem recursos econômicos e culturais, que disponibiliza tempo integral para 

acompanhar o desenvolvimento dos filhos, com mães possuidoras de uma boa 

escolarização, e no caso de pais e mães que trabalhem fora, estes teriam condições de 

contratar professores particulares para suprir as necessidades educacionais do filho. A 

escola segundo a autora idealiza uma família com recursos suficientes para contribuir 

para o sucesso e desenvolvimento escolar dos educandos. 

Paro (2007) argumenta que é importante o estímulo dos pais, todavia 

os professores tem que perceber a importância do reforço positivo que dão aos 

educados. A escola reivindica que a família continue o ensino ministrado em casa, 

especialmente na atividade do dever de casa que deve ser desenvolvido entre pais e 

filhos. O autor defende que, 

 

[...] pretende-se que a família continue (e reforce) a educação dada na 
escola, especialmente com a ajuda dos pais nas tarefas dos alunos, mas se 
esquece que a continuidade que se precisa antes de tudo, especialmente 
para as crianças mais novas, é a que se deve consubstanciar com um 
tratamento afetuoso dado pela escola, para que os alunos não a sintam 
como uma realidade tão estranha em relação  à que vivenciam em suas 
famílias.

34
   

 

                                                
33  Paro, 2007. 
34 Ibidem, p.32. 
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Porém a expectativa da escola é que a família contribua para o 

sucesso escolar, que os pais exerçam uma educação doméstica onde as crianças 

sejam educadas com boas maneiras e preparados para a vida escolar, construindo o 

currículo norteado pelo capital cultural, cita Carvalho (2000). A escola espera que a 

família tenha conhecimentos e habilidades para monitorar o dever de casa, para 

participarem efetivamente das reuniões propostas pelo estabelecimento escolar em 

que o filho está inserido, os professores e equipe pedagógica acusam os familiares 

de não se interessarem pela aprendizagem dos filhos e de não valorizar o trabalho 

dos profissionais da educação. 

Do ponto de vista dos pais a escola é vista como a continuidade da 

família; Paro35 evidencia esta percepção dos pais nas conversas e observações 

feitas em sua pesquisa em uma escola da cidade de São Paulo onde os pais vêem a 

escola como uma segunda casa dos seus filhos e a professora como a segunda 

mãe, porém em muitos casos a escola e a família estão muito distantes.  

Carvalho afirma que, a política da relação família-escola, que 

responsabiliza a família pelo sucesso e pelo fracasso escolar, do ponto de vista 

histórico este processo sobrepõe a educação doméstica a educação publica 

moderna, coloca em risco a educação escolar e “[...] apaga a distinção entre 

educação formal e informal, reduz a educação à escolarização e confunde o papel 

paterno/materno com o papel docente.” 36  

As experiências vivenciadas pelos educandos nas relações 

familiares são recursos que a escola tem para subsidiar uma melhor aprendizagem 

dos conteúdos escolares, os profissionais (docentes e pedagogos) precisam ter 

clareza que as crianças que chegam às escolas são possuidores de cultura e 

conhecimentos adquiridos desde o nascimento. Para este movimento se efetivar o 

trabalho conjunto aos pais é indispensável.  

Na pesquisa de Paro (2007) percebemos a dependência do corpo 

docente, coordenadores pedagógicos, funcionários e da direção em relação à ajuda 

e participação dos pais. Os pais que segundo a escola não contribuem, não 

participam da educação dos filhos são responsáveis pelo fracasso escolar, recebem 

criticas por estarem ausentes da escola e pela forma de educar seus filhos, ou seja, 

o desenvolvimento intelectual e educacional da criança é vinculado e de 
                                                
35 Ibidem. 
36 Carvalho, 2000, p.149. 
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responsabilidade dos pais, a família é um instrumento que possibilita e aumenta a 

produtividade escolar com isso pode-se chegar ao sucesso escolar. 

Paro37 aborda as afirmações dos docentes que a participação dos 

pais na vida escolar dos filhos inicia-se no afeto, na atenção, nas intervenções no 

dever de casa e efetivada na participação dos mesmos no âmbito escolar. Para os 

docentes a realidade das crianças e de suas famílias isso não é efetivado, pois os 

alunos estão sós, sem alicerces “vindos” da família e que a escola é vista como 

depósito de crianças, para que não fiquem na rua enquanto os pais trabalham para 

serem cuidadas. 

Os professores culpam os pais a respeito do desempenho dos 

educados, pois os mesmos não se interessam, não participam e não investem na 

educação, como citado anteriormente. Entretanto Paro (2007) salienta que muitos 

dos professores e a equipe pedagógica que observou não reconhecem e 

desacreditam da potencialidade dos pais em ajudá-los da educação dos filhos e na 

busca por qualidade de ensino. 

A postura indicada aos docentes pela LDB é de estimular o trabalho 

conjunto com as famílias para aumentar a valorização dos estudos, do saber. A LDB 

do mesmo modo prevê está postura no art. 13º inciso IV os docentes tem a 

incumbência de “colaborar com as atividades de articulação da escola com a família 

e a comunidade”.  

Carvalho (2000) destaca que a relação entre as famílias e a escola 

possui contradições, por um lado amplia a ação da escola na reeducação dos pais o 

que possibilita a melhora da educação dos educados e por outro lado pode diminuir 

o valorização da formação acadêmica dos docentes. Conforme já citado a LDB ao 

estabelecer como atribuição do estabelecimento e dos docentes a integração 

escola-família os mesmos devem promover meios e/ou proposta para tornar efetivo 

este preceito.  

Os docentes entrevistados por Paro apontam a falta de tempo dos 

pais, a baixa qualificação e o desinteresse dos mesmos como motivos da 

inexistência de comunicação entre os pais e docentes e a reduzida presença e/ou 

participação na escola. Para os pais a escola utiliza uma linguagem de difícil 

compreensão, a família reivindica uma melhor relação com os docentes, por não se 

                                                
37 Ibidem. 
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sentirem a vontade na escola, são chamados para serem criticados e 

responsabilizados pelo fracasso escolar dos filhos, como argumenta Paro “É como 

se apenas os pais errassem quando não pudessem ajudar os filhos, nunca se 

perguntando se a escola já fez, antes, sua parte”. 38 

Carvalho afirma que a escola deve suprir as condições familiares e 

não apenas se isentar da culpa pelo fracasso na aprendizagem escolar, 

 

[...] a missão da escola democrática é precisamente compensar o peso 
desigual das condições familiares, impedindo que essas repercutam sobre 
as condições de aprendizagem, e principalmente, sobre a avaliação dos 
alunos. 

39
 

 

Os educandos e suas famílias ainda vêm na escola à oportunidade 

de ascensão social, essa é uma das principais atribuições dadas à educação 

escolar. Paro entrevistou também os alunos, em sua pesquisa, eles acreditam que a 

escola é importante e necessária “para ser alguém na vida”. Para os professores e 

funcionários os educandos vão à escola para encontrar amigos, fazerem novas 

amizades, brincar, namorar, conversar e trocar experiências. Para o autor os 

professores gostariam que essa motivação fosse voltada a aquisição de 

conhecimento: “Para os adolescentes, é mais a oportunidade de convivência com 

colegas de ambos os sexo, mas para as crianças é a brincadeira e o jogo o que 

atrai”. 40  

Paro justifica este comportamento dos educando,  

 

É importante notar que a precária situação de vida do aluno está muito 
presente nos discursos de professores e funcionários, e é isso que se reflete 
na visão que estes têm a respeito do que realmente significa a escola para 
a população jovem de baixa renda: um acontecimento social, um local para 
onde as crianças e jovens vão para se relacionar com os de sua idade, já 
que não são compreendidos em casa ou não podem usufruir de uma vida 
social mais intensa. 

41
  

 

A questão da socialização que os educandos buscam na escola, por 

não terem uma vida social e cultural, precisa ser considerada na prática escolar e na 

construção da Proposta Pedagógica da instituição. Deve permear estas discussões, 

                                                
38

 ibidem, p.47. 
39

 Carvalho, 2000, p.151. 
40 Paro, 2007, p.54. 
41 ibidem, p.54. 
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pois o educando percebe a importância do saber pela forma que é ministrado o 

ensino e “É preciso fazer uma escola em que estudar seja de fato gostoso.” 42 

 

3.2 PAPEL DA ESCOLA 

 

É preciso que os servidores da escola e as famílias que buscam 

seus serviços saibam a real função desta instituição escolar. Paro43 afirma que os 

depoentes indicam múltiplas funções da escola, entretanto poucos mencionam a 

escola como um espaço de apropriação do saber produzido historicamente. Para 

alguns usuários a escola é um espaço que proporcionará um futuro melhor aos filhos 

(um emprego melhor, ascensão social, possibilidade de crescer na vida), os pais não 

querem que os filhos tenham as mesmas dificuldades que tiveram. A função 

assistencialista ainda permeia as atribuições da escola segundo os docentes, já que 

enquanto os pais trabalham ou como em alguns casos é uma maneira de se 

“livrarem” dos filhos e (ou) garantir sua segurança, pois a escola deve assegurar a 

integridade dos educandos no período de aula. 

Paro 44 conclui que os educandos se interessam pelo saber e pelos 

estudos, no entanto do ponto de vista dos professores a escola oferece um 

conhecimento que não gera inquietações nos educados. Os conteúdos ministrados 

nos estabelecimentos de ensino precisam estar relacionados com o cotidiano, 

vivências e com os conhecimentos já adquiridos pelo educando, para que se 

alcance uma melhor qualidade do ensino. Paro afirma  

 

O que se acredita, e se deseja, é que conteúdos mais significativos e 
críticos acabem por requerer e favorecer a utilização de métodos mais 
dialógicos que firmem educadores e educados como sujeitos, numa relação 
interpessoal de troca de experiências. É provável que, com isso se perceba 
que os alunos valorizam, sim, o saber, quando ele é interessante; 
diferentemente, portanto do que faz crer a fala de muitos professores [...]. 

45
  

 

A baixa credibilidade da qualidade do ensino ofertado pela escola 

não faz com que a comunidade deixe de acreditar na escola enquanto instituição 

que forma e educa as crianças, entretanto a confiança na escola e contraditória, 

                                                
42

 ibidem, p.29. 
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 idem. 
44 idem. 
45 ibidem, p.62. 
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[...] ao mesmo tempo em que pode facilitar, emprestando maior legitimidade 
àquilo que a escola defende, é preciso tomar cuidado para não se tornar 
impositivo de conteúdos culturais, sem discussão, sem diálogo, o que 
mataria o caráter pedagógico (ou seja, dialógico, construtor de sujeitos) da 
relação. 

46
  

 

Ao questionar os docentes que reivindicam a participação dos pais, 

no âmbito e na vida escolar dos filhos, referente ao que pode ser proposto para a 

efetivação da interação entre escola e família, Paro (2007) evidencia que os mesmo 

não conseguem indicar soluções para essa contribuição familiar ser mais ativa, 

eficaz e de qualidade.  

As atitudes mais sugeridas seria aproveitar as reuniões de pais 

(mesmo com a presença de poucos pais) para reeducar os familiares e 

consequentemente melhorar a educação dos alunos, festas em datas 

comemorativas e a criação de grupos com reuniões menos formais e mais 

agradáveis que permitiria atrair os pais para escola. Para escola conseguir fazer 

esse trabalho é necessário que os professores tenham claro o objetivo, a meta que 

querem alcançar, os profissionais da educação precisam de formação continuada 

que auxilie sua ação neste trabalho. 

A Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) e Conselho 

Escolar, são dois colegiados onde se tem a presença dos pais, por meio da 

representatividade, Paro é contrário a prática da representação nas discussões 

referente à educação, assunto que não podem ser discutido por representação e 

argumenta,  

 

É preciso que os pais estejam fisicamente presentes, não apenas 
representados, para discutir questões pertinentes às dificuldades e ao 
progresso dos seus filhos e receber orientação a respeito. 

47
 

 

Trabalhar com representatividade na escola favorece alguns pais e 

prejudica outros, os que não disponibilizarem de tempo, por falta de esclarecimento 

na participação da APMF não tenham suas necessidades contempladas; os pais que 

são representantes dos demais são os que frequentam as reuniões que a escola 
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promove. Os docentes reivindicam a frequência dos pais nas reuniões e afirmam 

que eles não se interessam pela educação dos filhos e que não auxiliam.  

Paro observou que em todas as séries que a escola atende, os pais 

compareceram nas reuniões que foram convocados. Ao questionar os docentes, que 

reclamam a ausência dos pais, dizem que os pais dos alunos que tem mais 

dificuldades e que precisam de ajuda não comparecem e apontam como principal 

motivo pelo não comparecimento é que se sentem constrangidos por seus filhos 

estarem mal na escola. Essa colocação dos docentes confirma que os pais não 

querem frequentar as reuniões para não serem criticados e responsabilizados pelo 

mal desempenho dos filhos, com isso são representados por outros pais e pouco 

são ouvidos. 

Os docentes por sua vez não se responsabilizam pela falta de 

comunicação e despreparo dos pais, e preferem reivindicar a ajuda de outros 

especialistas como psicólogos, assistentes sociais entre outros para resolver esse 

problema, a parceria com os pais é vista como insuficiente para a melhoria da 

educação dos filhos.       

A indisciplina dos educandos é apontada como outro problema que 

afeta o processo de aprendizagem. Segundo Paro é necessário levar em 

consideração que os docentes não sabem lidar com esses comportamentos 

indisciplinares e os conflitos desencadeados por eles, a formação acadêmica não os 

dá subsídios para que consigam desempenhar um bom trabalho neste sentido. 

Professores tradicionalistas, que não acreditam em um processo de aprendizagem 

democrático em que o docente é mediador da aprendizagem, têm a reprovação 

como instrumento de estimulo que obriga os educandos a estudarem, a reprovação 

é usada igualmente como forma de punição e legitimação da autoridade do 

professor. Para Paro está prática é um dos fatores que contribui e acelera a evasão 

escolar. 

O autoritarismo não resolve o problema da indisciplina, o diálogo e a 

negociação são elementos eficazes para obter resultados satisfatórios, as escolas 

devem ter uma filosofia de formação do educado como sujeito de sua aprendizagem, 

ideologia distante do ensino autoritário e descomprometido que se desenvolve em 

algumas escolas. 
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Mesmo em escolas que procuram desempenhar um trabalho que 

construa um ambiente prazeroso e útil aos educados, aos pais e profissionais da 

educação a desmotivação e o autoritarismo colocam em risco a qualidade da 

educação. Ou seja, o autoritarismo e o descrédito na melhoria da qualidade de 

ensino presentes na fala de alguns docentes prejudicam na busca pela qualidade de 

ensino, Paro aponta que, 

 

É impressionante como a autoridade pedagógica [...] da escola consegue se 
impor, não deixando ao aluno sequer a perspectiva de se perguntar se 
acaso não é diferente do que sempre lhe foi passado, de que ele ou ela é o 

culpado único por seu fracasso. 48 

 

O educando que tem dificuldade de aprender não desenvolve um 

autoconceito positivo de si mesmo, ele se culpa por não aprender, por não conseguir 

resultado esperado, para o mesmo a escola (os docentes) não são culpados por 

isso, o educando não percebe que a escola (em muito dos casos) não tomou 

providencia em relação à aprendizagem não adquirida. 

A escola e a sociedade afirmam que se o educando não aprende é 

culpa e responsabilidade do mesmo, que a escola desempenhou sua função e que o 

possibilitou seu acesso ao ensino, está pratica faz com que os educandos acreditem 

que a culpa é apenas deles. As críticas dos docentes e sua prática repercutem na 

forma como o educado aprende, tais críticas possuem dicotomias, pois podem 

estimular e desmotivar os educandos no processo de formação intelectual é 

necessário que o indivíduo tenha um conceito de si mesmo positivo, que acredite ser 

capaz de aprender. 

Para que o processo de formação intelectual contemple os aspectos 

físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, a preparação para o trabalho e o 

exercício da cidadania, como prevê LDB 9.394/96, as instituições escolares 

precisam ter condições para ministrar o ensino de qualidade. Paro49 afirma que a 

educação pública tem problemas estruturais e que as condições de trabalho dos 

docentes são precárias, o elevado número de alunos por turma, que pode chegar a 

50 educandos, enquanto o número indicado é de 20 a 25 alunos, impossibilita o 

exercício de um bom trabalho.  

                                                
48 ibidem, p.90. 
49 Ibidem 
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A falta de recursos financeiros que melhore as condições estruturais 

da escola – subsidio que favorece o aumento e construções de salas para acomodar 

a demanda de educandos em idade escolar e na contratação de docentes – a 

formação desqualificada e a desmotivação dos docentes também são fatores que 

pode causar o fracasso escolar.  

A LDB 9.394/96 estabelece que os docentes tenham formação em 

nível superior, no art.62, uma tentativa de garantir a qualidade de ensino nas 

instituições escolares brasileiras, porém essa medida não assegura uma mudança 

no sistema de ensino e não garante efetivamente o fim dos conflitos gerados pela 

participação dos pais.  

A instituição deve estar comprometida com o ensino que oferta, a 

formação acadêmica do docente e demais profissionais da educação é de grande 

importância para a qualidade do ensino e para o desenvolvimento da sua prática, 

bem como perceber as necessidades dos educandos no processo de aprendizagem, 

e no acolhimento dos pais e comunidade local. Tomamos como exemplo a iniciativa 

da escola em que Paro desenvolveu sua pesquisa em São Paulo, a escola 

desenvolve um trabalho em conjunto com os pais no grupo de formação de pais. 

Paro acompanhou a implantação do grupo que tem como objetivo 

discutir questões referentes à educação, a vida escolar dos educados e estimular a 

participação de pais e mães no âmbito escolar. A direção escolar teve um papel 

importante no grupo de formação de pais, o diretor, como responsável ultimo pela 

escola, mediadora da relação entre professores e pais. Os docentes, funcionários, 

educandos e pais relatam que com a chegada do atual diretor houve aumento na 

qualidade de ensino; na participação dos pais e comunidade; teve uma diminuição 

da evasão, da reprovação e dos casos de indisciplina dos alunos. 

Nesta escola a direção, a coordenação pedagógica, os funcionários 

e docentes buscam a qualidade do ensino “valorizando o ser humano e resgatando 

a auto-estima”. A presença dos pais nas reuniões é sem duvida essencial, todavia é 

preciso que se sintam parte da instituição para que se manifestem sem temer 

represálias, com relações amistosas onde há respeito mútuo. Para atingir o objetivo 

da escola, enquanto instrumento de socialização e educação, a potencialidade dos 

pais e dos educados deve ser estimulada, respeitando-os como sujeitos com 

conhecimentos constituídos historicamente. A mudança no ensino é necessária e os 
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docentes têm que reconhecer que essa mudança será menos árdua e mais rápida 

com a contribuição dos pais e mães. Abaixo elencaremos os desafios e 

posicionamentos dos marcos regulatórios frente a relação escola-família. 
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4 OS DESAFIOS DA ESCOLA ATUAL E ANÁLISE DOS MARCOS 

REGULATÓRIO. 

 

Não é o objetivo deste estudo apresentar soluções para os conflitos 

que há na participação das famílias no âmbito escolar, nossa proposta é 

compreender a relação entre a equipe pedagógica, professores e as famílias. Após 

apresentar como se dá a interação entre escola e família nas instituições de ensino e 

como se configurou historicamente procuramos, por meio desta reflexão acerca da 

participação das famílias na escola e no processo de aprendizagens de seus filhos, 

elencarmos alguns desafios presentes nesta relação, bem como expor algumas 

considerações a respeito da contribuição da família para a qualidade de ensino. 

A participação dos pais no processo de aprendizagem, com 

investimentos financeiros e de tempo, como já mencionado neste texto influenciam 

no desenvolvimento escolar das crianças, entretanto o professor influência tanto 

para uma boa relação entre escola-aluno como para uma relação conflituosa, ou 

seja, segundo o documento da UNESCO elaborado por Castro e Regattieri a escola 

“[...] deve ser capaz de ajudar a garantir a cada um de seus alunos, 

independentemente das condições de seu grupo familiar, o direito de aprender.” 50  

As instituições escolares têm buscado conhecer a realidade de seus 

alunos e de suas famílias para efetivar a participação dos mesmos e alcançar a 

melhora da qualidade de ensino. A aproximação das famílias possibilita a equipe 

escolar conhecer a realidade dos alunos, o envolvimento dos pais no processo de 

aprendizagem, além disso, viabiliza a gestão democrática e efetiva a relação entre a 

comunidade e escola.  

A busca por uma educação de qualidade permeia os projetos, 

propostas e discursos referente a participação das famílias nos estabelecimentos de 

ensinos. Para discutir a interação das famílias no âmbito escolar torna-se necessário 

refletir sobre os fundamentos, os avanços e os desafios desta interação. 

 Buscaremos a contribuição de autores como Libâneo (2001), Penin 

e Vieira (2002) Abranches (2003), e das leis que subsidiam a organização do 

trabalho pedagógico nas escolas como a LDB, lei nº 9.394 de 1996, ECA de 1990 e 

a Constituição Federal de 1988.  

                                                
50 Castro e Regattieri, 2009, p.7 
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A partir da promulgação da LDB de 1996 a interação entre a escola 

e a família é prevista como uma ação unificada onde a escola tem a incumbência de 

efetivar o que a lei estabelece como descreve no Art. 12 que os estabelecimentos de 

ensino devem “VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 

de integração da sociedade com a escola;”. 

No inciso VII a LDB institui que cabe a escola informar aos pais o 

desempenho escolar dos filhos, “informar pai e mãe, conviventes ou não com seus 

filhos, e, se for o caso os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;”, ou seja, a 

participação dos pais não se limita em estar informado sobre o rendimento e 

comportamento dos filhos e sim conhecer e participar do trabalho escolar, tomar 

conhecimento dos objetivos contidos na proposta pedagogia. 

A participação vivenciada instrumentaliza os pais para reivindicarem 

uma educação de qualidade, para que os mesmo reconheçam o trabalho da escola 

e de forma consciente sejam integrantes da ação unificada presente na LDB. 

No que diz a respeito da função do docente no Art. 13 e inciso VI da 

LDB indica que o mesmo deve “colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade.”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 trata, entre 

outros direitos da criança e do adolescente, a educação como dever da família, da 

sociedade e do poder público como apresenta o Art. 4º, 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.  

 

A Constituição Federal de 1988 indica no Art, 205, 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 

A educação na Constituição é entendida em primeiro lugar como 

dever do Estado seguido da família e direito de todos, com as a promulgação do 
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ECA (1990) da LDB de 1996, percebemos que a educação deixa de ser dever 

primeiramente do Estado e passa a ser da família. 

O Estado se desresponsabiliza do dever com a educação e 

encarrega a família deste, ao analisarmos este processo histórico percebemos que 

estas características provem das políticas neoliberais do nosso tempo. 

No que referir-se a finalidade da educação, no Art. 53. O ECA 

assegura que “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho [...]”, e prossegue no “ Parágrafo único. É direito dos 

pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais”.    

No Art. 54 o ECA aborda os deveres do Estado para com a 

educação das crianças e adolescente, onde o mesmo deve garantir o acesso a 

educação infantil, ao ensino fundamental e médio, atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, ou seja o Estado deve se comprometer 

com os níveis de ensino e viabilizar a entrada e permanência do educando na 

escola, em conjunto com os pais.  O Art. 55 do ECA conclui que “Os pais ou 

responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 

ensino.” 

A partir da promulgação dessas leis percebemos que é assegurado 

a criança e o adolescente o direito, dentre outros, a educação. No que diz respeito 

das funções do Estado, da escola e da família notamos um processo de recolocação 

destas instituições frente a responsabilidade da educação em nosso pais, onde a 

família passa a ter em primeiro plano a responsabilidade da educação seguido do 

Estado e da escola, tais instituições citadas te como objetivo a efetivação deste 

direito. 

Compreendemos que os documentos procuram viabilizar uma 

proposta que almeja a qualidade do ensino ofertada nos estabelecimentos de ensino 

integrando os pais e responsáveis com a escola. Integração gerida pela participação 

da família nas tomadas de decisões, na elaboração e discussões referente a 

proposta pedagógica 

Vale destacar que as propostas tem como principio ações em 

conjunto dos sujeitos envolvidos na educação; a família, a equipe pedagógica, os 
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docentes e o poder público. Ou seja, que as instituições incumbidas por zelar pelo 

ensino e de sua qualidade trabalhem de forma integrada. A participação dos pais no 

âmbito escolar é vista neste estudo como uma proposta para concretizar esta ação 

entre a escola e a família citada acima. 

Refletindo sobre esta questão, concordamos com Libâneo quando o 

mesmo afirma que a escola que atende as necessidades que os educandos e suas 

famílias possuem,  

 

[...] é a que provê formação cultural e científica, que possibilita o contato dos 
alunos com a cultura, aquela cultura provida pela ciência, pela técnica, pela 
linguagem, pela estética, pela ética. Especialmente, uma escola de 
qualidade é aquela que inclui, uma escola contra a exclusão econômica, 
política, cultural, pedagógica. 

51
 

 

De acordo com o Libâneo além da função de socializar e de 

formadora cultural e social das instituições de ensino, há que se considerar a 

questão de que a escola “[...] cumpre funções que não são providas por nenhuma 

outra instância: formação geral básica – capacidade de ler, escrever, formação 

cientifica, estética e ética, desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas.” 

52  

Por sua vez, Penin e Vieira ressaltam a afirmativa do autor ao 

definirem a missão da escola de “[...] promover o pleno desenvolvimento do 

educando, preparando-o para a cidadania e qualificando-o para o trabalho.” 53. E 

complementam que “[...] cada unidade pode e deve ter características e formas de 

organização próprias, dependendo de sua localização geográfica, clientela e outros 

aspectos.” 54 

A escola tem funções especificas como por exemplo o letramento 

que na atualidade somente esta instituição promove, contudo é necessário 

considerar as vivências do educando e o meio em que vive. A escola não pode 

limitar-se a ministrar dos conteúdos estabelecidos para a educação básica tão pouco 

ao livro didático, a escola é um espaço de significação, e cabe a escola com sua 

equipe pedagógica e docente mediarem este processo de significação e/ou 

aprendizagem dos educandos.  

                                                
51

 2001, p.40. 
52

 ibidem, p.40. 
53 ibidem, p.20. 
54 2002, p.21. 
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Concordamos com Libâneo quando o mesmo afirma que o professor 

exerce uma função de muita importância no processo de aprendizagem dos 

educandos, o mesmo tem a função de mediador do processo de significação das 

informações, para o autor,  

 

O valor da aprendizagem escolar, com a ajuda pedagógica do professor, 
está justamente na sua capacidade de introduzir os alunos nos significados 
da cultura e da ciência por meio de mediações cognitivas e interacionais. 

55
 

 

Considerando as afirmativas do autor frente às funções da escola e 

dos professores acerca da aprendizagem dos educandos, acreditamos que os 

estabelecimentos de ensino recebem os educandos com a missão sistematizar os 

conhecimentos adquiridos nos primeiros anos de vida, faixa etária em que estão 

inseridos no meio familiar, comunitário e entre outros espaços de aprendizagem fora 

da escola, para significar e ampliar tais conhecimentos. 

Neste sentido a busca pela qualidade de ensino precisa ser feita, 

como já mencionado antes, com uma ação conjunta entre a escola, à família e o 

poder público. Ao fazer o levantamento histórico de como se constituiu a relação 

escola-família e a ação conjunta notamos que este tema permeia diversos debates e 

discussões nas mais variadas áreas.  

A participação dos pais no âmbito escolar é apontada como um 

instrumento que possibilita alcançar a qualidade de ensino, porém é necessário que 

a instituição tenha clareza dos objetivos desta participação e quais são os critérios 

de qualidade de ensino que se almeja. 

Libâneo define a qualidade da escola “[...] tanto a atributos ou 

características da sua organização e funcionamento quanto ao grau de excelência 

baseado numa escala valorativa (a qualidade desta escola é ruim, medíocre, boa, 

excelente).” 56  

Segundo o autor está sendo difundida nas escolas a concepção de 

qualidade total, que visa o treinamento padronizado do individuo, ou seja, as 

pessoas devem ser aptas nas atividades que desenvolve. Nesta perspectiva a 

avaliação dos resultados, a competição e a classificação são valorizadas em 

demasia, deste modo contribui para a competição entre as escolas já que o repasse 

                                                
55 2001, p.41. 
56 Ibidem, p.53. 
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de recursos é definido pelo desempenho das instituições nas avaliações. Assim 

sendo “[...] a qualidade total decorre de uma concepção economicista, empresarial, 

pragmática.” 57  

Em contrapartida a está concepção de qualidade o autor assegura 

que, 

 

Educação de qualidade é aquela que promove para todos o domínio de 
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas 
e sociais necessários ao atendimento de necessidades individuais e sociais 
dos alunos, à inserção no mundo do trabalho, à constituição da cidadania, 
tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Em 
outras palavras, escola com qualidade social, significa a inter-relação entre 
qualidade formal e política, é aquela baseada no conhecimento e na 
ampliação de capacidades cognitivas, operativas e sociais, com alto grau de 
inclusividade.

58
  

 

Ter clareza dos objetivos e da concepção de qualidade contribui 

para que a escola possa discutir com os pais e comunidade a importância da 

educação e de sua participação no âmbito escolar, os pais precisam compreender o 

que a escola almeja, quais são seus esforços para proporcionar um ensino de 

qualidade aos educandos. O sentimento de pertencimento influência os pais 

colaborarem na busca por uma qualidade no ensino. 

Para Libâneo a “[...] participação é um meio de alcançar melhor e 

mais democraticamente os objetivos da escola, que se centram na qualidade dos 

processos de ensino e aprendizagem.” 59 

No que diz respeito à participação dos pais na escola o autor aponta 

que a solicitação da escola pela contribuição dos pais no processo de aprendizagem 

dos filhos advém de como se da a relação entre escola, trabalho, sociedade e de 

novas necessidades dos mesmos. 60 

De acordo com Libâneo a coparticipação dos pais gera conflitos pois 

cada integrante da organização escolar tem objetivos específicos e posicionamentos 

frente a educação diferentes uns dos outros, como apresentamos no inicio deste 

estudo, esses conflitos incidem de vários fatores. 

                                                
57

  ibidem, p.54. 
58

  ibidem, p.54. 
59  ibidem, p.81. 
60  ibidem, p.90. 
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A participação dos pais nas escolas ocorre de varias formas, Penin e 

Vieira (2002) veem nas atividades culturas e desportivas, entre outras, um recursos 

para a aproximação das famílias, estabelecimento de vínculos e possibilita o dialogo 

entre as partes, as autoras ainda afirmam que atividades permitem que a escola seja 

revalorizada de pela comunidade.  

Entretanto, é importante frisar que embora a relação entre escola-

família tenha como ponto de partida as atividades festivas que a escola desenvolve 

no ano letivo, a participação dos pais não pode se restringir a elas. Defendemos a 

efetivação da colaboração dos pais nas instituições como agente participativo das 

tomadas de decisões. No entanto, com responsabilidades distintas, cabe ao 

profissional o refinar das decisões, pois este detém saberes para uma intervenção 

profissional.  

Mesmo com as dificuldades de efetivar a participação dos pais, se 

faz necessário e primordial a experiência participativa dos pais na gestão 

democrática, segundo Abranches a aproximação dos pais os motiva a buscarem por 

uma qualidade de ensino, para a autora 

 

[...] o reconhecimento da comunidade de que a participação pode estar 
associada à conquista de direitos e o assumir de deveres, pois não é correto 
criticar sem conhecer o processo e, hoje, não é mais possível reivindicar e 
esperar acontecer. Para garantir uma discussão efetiva é necessário estar 
por dentro da situação.

61
 

 

Nesta perspectiva a autora também afirma que,  

 

A participação dos pais também está associada à progressiva 
responsabilidade que vêm assumindo em relação à vida escolar dos filhos, 
a partir de uma preocupação com a qualidade de atendimento da escola e 
com o tipo de educação que recebem. A participação também é incentivada 
porque a criança, o seu filho, está na escola. 

62
   

 

Percebemos frente às afirmativas da autora valorização da 

participação da família na escola com o objetivo de reivindicar melhorias na 

educação, os pais passam a ter contato direto com professores, diretores e equipe 

pedagogia presenciando o trabalho e esforços dos mesmos, com isso passam a 

                                                
61

  Abranches, 2003,p.74. 
62 idem, ibidem, p.75. 
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entender o trabalho desenvolvido na escola e o processo de aprendizagem dos 

alunos.  

A vivência dos pais na escola, no seu cotidiano, contribui para a 

desmistificação da escola sisuda, com muros intransponíveis onde os pais não 

possuem conhecimentos que colabore para melhorar a qualidade do ensino de seus 

filhos. 

A relação escola-família tema de vários estudos e debates, ainda é 

conflituosa e gera desconforto tanto para profissionais e familiares, contudo 

possibilita a tomadas de decisão coletiva, a integração da comunidade na escola, a 

reeducação dos pais, a busca e efetivação de direitos e torna-se um instrumento de 

busca pela qualidade da educação. 

A participação dos pais é um desafio tanto para escola como para a 

família, é necessário que a escola desenvolva uma metodologia adequada para o 

processo de interação e participação dos pais. Como recomenda os marcos legais 

citados acima que atribui a responsabilidade da iniciativa diante a participação no 

âmbito escolar da família aos estabelecimentos e docentes.  

Para isso requer da escola interesse, vontade dos seus agentes e 

objetivos claros sobre a formação que querem ofertar a seus educandos, por outro 

lado as famílias são imprescindíveis neste processo e a ela cabe igualmente o dever 

e o comprometimento com a educação dos seus filhos. 

Nesta relação deve haver coparticipação de ambas as partes para 

que se alcance a qualidade do ensino almejada. Como já foi afirmado durante o 

desenvolvimento do trabalho é uma ação conjunta, que demanda de muito trabalho 

da escola, professores e equipe pedagogia, e da família.  

Ainda que em um contexto de contradições que desloca o Estado de 

sua função de provedor da educação e responsabiliza a família pela mesma. Não 

devendo ser um obstáculo para o reconhecimento da importância da integração da 

família aos propósitos da escola, numa integração que não se resuma em 

fiscalização local, mas numa união de forças com vistas à busca de uma qualidade 

definida e construída localmente, pois, família e profissionais da educação têm 

propósitos que confluem – a educação de filhos/alunos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há muito se discute a concepção da relação entre a família e a 

escola, seus conflitos, sua contribuição à educação das crianças e o uso desta 

cooparticipação para a busca da qualidade de ensino. 

Por meio de uma pesquisa de cunho qualitativo, mediante 

levantamento de presupostos teóricos, bem como documentos legais procuramos 

apontar as propostas e politicas desenvolvidas para nortiar e efetivar uma união 

integrada dos pais juntos a escola. 

Ao longo do texto, buscou-se levantar no movimento histórico 

mudanças na estrutura familiar e na configuração escolar que exigisem revisões e 

reavaliações em propostas pedagógicas, as quais norteiam o trabalho na escola. 

Em um primeiro momento foi apresentado o percurso histórico de 

ambas instituiçoes, familiar e escolar. A escola e a família tem se tornado instituições 

indissociáveis, pois a história das mesmas se atrela e mesclam e ou sobrepõem 

responsabilidades.  O processo de desqualificação da família em educar seus filhos 

e a instituicionalização da escola como formadora das mesma é gritante ao 

analisarmos os estudos que pautaram o presente texto. 

Autores como Cunha (2000), Faria Filho (2000) identifica esta 

desqualificação da familia e a responsabilização da escola pela educação. A família 

perdeu a função de educar seus filhos por ser considerada inapta por sua 

incapacidade e falta de tempo para essa tarefa. Com isso a escola tornou-se 

detentora do conhecimento cientifico e responsável pela formação e socialização 

dos educando. 

Com a precarização das funções da escola e a não efetivação de 

seus objetivos tem se aclamado a participação da família na escola e maior 

envolvimento das famílias no processo de educação dos filhos. 

A participação da família tornou-se objeto de pesquisas, discussões 

e debates, o que nos impulsionou a refletir sobre as políticas da relação escola-

família, a contribuição e mudanças após as promugações da Constituição de 1988, 

da LDB, do ECA. 

Partimos da relevância da relação família-escola para a qualidade do 

ensino. No entanto se faz necessário apontar a dicotomia desta integração no 
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âmbito escolar, ou seja, as opiniões dos professores e equipe pedagógica referente 

a participação da família na escola é divergente. Uma parte destes profissionais são 

favoraveis a ação integrada da escola e da família, pois possibilitaria a melhora na 

educação, no desempenho escolar dos educandos e o  reconhecimeto do trabalho 

da escola e de seus profissionais. Por outro lado os que se opõem a enfase da 

participação defedem que é da escola a função de ensinar e da família educar. 

A escola segundo Carvalho (2000) ao cobrar a participação idealiza 

uma família com recursos financeiros, culturais e tempo para investir em seus filhos, 

ou que de alguma maneria subsidiem a educação dos mesmo e que continue em 

casa o ensino que a escola ofertou. E os pais que por diversos fatores, como falta de 

tempo ou instrução, não contribuiem são fortemente criticados e responsabilizados 

pelo baixo rendimento dos filhos. 

Paro (2007) aponta que os docentes elencam como fatores que 

atrapalham na participação dos pais: a falta de tempo; a baixa qualificação e o 

desinteresse pelo desenvolvimento escolar dos filhos. Em contra partida os pais 

afirmam que a linguagem e métodos da escola são de difícil compreensão e provoca 

o distanciamento da escola. 

A LDB, no art.2º, determina que a escola busque meios para efetivar 

a participação, tadavia a escola precisa ter clareza em seus ojetivo frente a 

integração da família em seu cotidiano, isso deve permear a proposta pedagogica da 

escola.  

A aproximação da família permite, entre outros, a escola o 

conhecimento da realidade de seus educando e familiares, o envolvimento dos 

responsável desse educando em seu processo de aprendizam e efetiva a gestão 

democratica. 

Neste sentido, a ação conjunta da família e da escola está 

respaldada na Constituição de 1988, na LDB e no ECA, ao analisarmos esses 

documentos concluimos que a responsabilização pela educação foi se 

transformando com a promulgação destes leis. 

Nesta perspectiva, percebemos que na Constituição de 1988 o 

Estado é responsabilizado pela oferta da educação, seguido da família. Entretanto 

na LDB  e no ECA é atribuido a família o dever em primeiro lugar da educação, ou 
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seja, notamos a recolacação frente a educação das instituições (Estado, escola e 

familia) em relação a responsabilidade com a educação e formação das crianças. 

Entretanto não queremos responsabilizar o Estado, a escola nem 

mesmo família pela educação, deste modo salientamos a importancia da ação 

integrada das instituições citadas. 

Conforme Libâneo (2001) as instituições de ensino têm funções 

especificas, como o de socialização, o letramento, mediar o desenvolvimento do 

educando, lugar de sistematização do conhecimento historicamente produzido. 

A participação das familias contribuiria alcançar tais objetivos e/ou 

funções da escola, podendo assim ofertar um ensino de qualidade aos educandos. A 

integração das famílias e da escola efetiva a tomada de decisões coletivas, o 

envolvimento dos pais, o reconhecimento do trabalho pedagogico da escola e sua 

equipe e a qualidade de ensino.Ou seja, uma participação pautada num processo de 

instrumentalização dos sujeitos, bem como no respeito por suas especificidades, 

possibilidades e limitações, sem exigir do outro a responsabilidade que me compete. 
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