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RESUMO 
 
 
O presente trabalho teve por objetivo geral refletir sobre a interação entre 
família e escola, que são instituições essenciais em nossa sociedade. Os 
objetivos específicos foram: conceituar o que é participação, uma vez que para 
compreender como acontece a interação entre família e escola é preciso 
entender o que significa este conceito; apresentar o histórico do conceito de 
família, e como esta é compreendida nos dias atuais, sendo que novas 
configurações familiares foram surgindo ao longo dos anos; entender os 
objetivos da escola e quais são suas relações com a família; analisar como se 
dá a participação da família por meio das instâncias colegiadas, de forma direta 
ou indireta; compreender outras formas de participação da família na escola 
mais especificamente em uma Escola Estadual de grande porte, situada na 
cidade de Cambé. O estudo se justifica dada a importância da interação entre 
família e escola. Para desenvolver esse trabalho foram utilizados como 
procedimentos de pesquisa: estudo teórico, análise documental do PPP da 
escola e observação de campo. A pesquisa abordou questões no que se refere 
à relação da família com a escola, tendo como espaço empírico um Colégio 
Estadual de grande porte. A coleta de dados aconteceu durante o estágio 
supervisionado em Gestão da Educação Escolar, oferecido pelo currículo do 
curso de Pedagogia, no ano de 2013. O trabalho possibilitou observar as 
diferentes formas de participação da família na escola e compreender quais 
são seus respectivos papéis na sociedade, no entanto verificamos que o 
colégio encontra vários obstáculos para que essa interação aconteça. 
Entretanto, é possível sim que a interação entre família e escola aconteça 
desde que os envolvidos realizem suas funções, tendo clareza do papel da 
família e da escola. 
 
 
Palavras Chave: Escola. Família. Gestão Democrática. Participação. 
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Estamos em tempos turbulentos, onde mudanças econômicas 

e sociais refletem profundamente nas relações familiares, afetando diversas 

vezes o dia-a-dia da escola de forma negativa. 

De acordo com Prado (1981) a família vem se alterando com o 

passar do tempo, pois são diversos os fatores que interferem nesse conceito e 

diversas são as configurações familiares existentes hoje. 

Sendo assim, torna-se necessário uma compreensão 

aprofundada do conceito de família, bem como toda a sua história, suas 

crenças, seus valores, sua organização e como ela está configurada nos dias 

de hoje. 

Perante essa realidade, buscamos aprofundar o conhecimento 

construído até então, a partir do curso de Pedagogia, ofertado pela 

Universidade Estadual de Londrina e por meio das observações realizadas no 

estágio supervisionado em gestão da educação escolar, em uma escola 

estadual no município de Cambé. 

Surgiu então a problemática a ser estudada, visto que 

buscamos dentro da escola as formas de participação da família. Onde a 

gestão democrática tem nas instâncias colegiadas seu canal de materialização 

nas escolas, instâncias que tem a participação da família, de maneira direta ou 

indireta, e também trazer a tona quais os são os outros meios de participação 

da família na escola. É importante realizar um levantamento com o objetivo de 

trazer a tona elementos que respondam as questões: como a família tem 

participado nas instâncias colegiadas? Qual o destaque dado à participação da 

família na escola? Poderemos então, dessa forma chegar a estas respostas no 

decorrer do texto. 

O interesse por esse tema surgiu no âmbito pessoal, 

acadêmico, profissional e social. Os fatores pessoais devem-se ao processo de 

ensino-aprendizagem em que a importância da participação da família na 

escola destacou-se de maneira imponente. Com o ingresso na Universidade, 

pudemos compreender melhor como essa interação família/escola faz 

diferença no desenvolvimento pessoal e escolar dos alunos. 

No âmbito acadêmico essa pesquisa poderá contribuir como 

fonte bibliográfica para alunos, professores e todos os indivíduos que tenham 
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interesse pelo tema desenvolvido. O qual possibilitará compreender as novas 

configurações familiares, bem como as práticas pedagógicas que podem 

auxiliar na aproximação dos profissionais da escola com a família. 

No aspecto profissional a pesquisa irá proporcionar maiores 

conhecimentos a respeito da relação entre família e escola contribuindo assim 

para a formação acadêmica e futura atuação como pedagoga, onde certamente 

haverá oportunidade de estabelecer relações diretas com os professores da 

instituição, com a família e todos os órgãos envolvidos com a escola. 

Por fim também apontamos as relevâncias sociais, visto que as 

configurações familiares envolvem toda a nossa sociedade, pois vivemos em 

uma sociedade que é marcada por mudanças ao longo dos séculos. 

Dessa forma o objetivo geral dessa pesquisa foi refletir sobre a 

interação entre família e escola, já que as mesmas são instituições essenciais 

na vida do indivíduo. Os objetivos específicos foram: conceituar o que é 

participação, e para compreender a interação entre família e escola é preciso 

esclarecer o que é participação; apresentar o histórico do conceito de família e 

como ela é vista hoje; entender qual é o objetivo da escola e quais são suas 

relações com a família; analisar como se dá a participação da família por meio 

das instâncias colegiadas e por fim compreender outras maneiras de 

participação da família em um colégio de grande porte. 

Foram utilizados como procedimentos metodológicos: análise 

documental do PPP da escola, do Regimento Escolar e observação de campo. 

Durante a pesquisa observamos a relação da família com a escola, tendo como 

espaço um Colégio Estadual de grande porte da região metropolitana de 

Londrina, na cidade de Cambé. A coleta de dados aconteceu durante o estágio 

Supervisionado em Gestão da Educação Escolar, ofertado pelo curso de 

Pedagogia, no ano de 2013. 

Na pesquisa bibliográfica foram analisados, livros, artigos, 

entre outros materiais. A pesquisa foi fundamentada em uma abordagem 

qualitativa, como tentativa de compreender o problema estudado a partir de 

observação e análise de dados. 

Sendo assim, inicialmente abordamos na primeira parte do 

trabalho o conceito de participação, fundamentado nos estudos de Bordenave 

(1983 p.72) que aponta diversas maneiras de participação e, segundo o qual o 
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indivíduo “só aprende a participar, participando”. Outro ponto muito importante 

do primeiro capítulo é o histórico das configurações familiares, a família nuclear 

composta de pai/mãe/filhos que por muito tempo foi considerada o modelo 

ideal de família, atualmente já não é mais, outras configurações de família 

passaram a  compor a sociedade. Outro aspecto abordado refere-se a função 

da escola nos dias atuais, o seu papel e o da família na interação entre família 

e escola. 

Na segunda parte do texto destacaremos a gestão democrática 

como meio de interação entre família e escola, em que as instâncias 

colegiadas têm a participação da família direta e ou indiretamente. 

Destacaremos o histórico das instâncias de maneira sucinta e como é o seu 

funcionamento hoje. 

Na terceira e última parte do trabalho serão apresentadas as 

diversas maneiras de participação da família na escola, com base em 

observações realizadas por meio do estágio Supervisionado em Gestão da 

Educação Escolar, estágio esse realizado em uma escola estadual de grande 

porte, onde foi possível refletir a prática pedagógica desenvolvida pela 

instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FAMÍLIA E ESCOLA 
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Nesse tópico serão apresentadas as relações entre família-

escola, e para compreender essa relação é preciso primeiramente fazer um 

resgate histórico do conceito de participação e da família. Também será 

apresentado qual o objetivo da escola nessa interação com a família. 

 

2.1 O QUE É PARTICIPAÇÃO? 

 

Segundo Bordenave (1983) a palavra participação vem da 

palavra parte. Os primeiros grupos que o homem participa é a família, grupos 

de amizade, de vizinhança, esses são considerados grupos primários de 

participação, já os secundários são associações profissionais, sindicatos e 

empresas. Ainda tem a participação em partidos políticos e movimentos de 

classe que são os terciários. 

De acordo com Bordenave (1983, p.16) participação é: 

 

[...] o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 
inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar 
a natureza e o mundo. Além disso, sua prática envolve a 
satisfação de outras necessidades não menos básicas, tais 
como a interação com os demais homens, a auto-expressão, o 
desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e 
recriar as coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo pelos 
outros. 

 

A participação pode ser aprendida e aperfeiçoada pela prática 

e reflexão. Sua qualidade pode ser elevada quando as pessoas “[...] aprendem 

a conhecer sua realidade; a refletir; a superar contradições reais ou aparentes”, 

assim é uma vivência coletiva, na qual se aprende por meio da práxis grupal e 

se aprende a participar, participando (BORDENAVE, 1983, p.72). 

De acordo com Bordenave (1983, p.76) há alguns princípios da 

participação, que são considerados básicos e importantes para o processo de 

participação social, sendo eles: a participação precisa ser entendida como 

necessidade humana, é um direito das pessoas; a participação é justificada por 

si mesma e não por seus resultados; é também um processo de 

desenvolvimento da consciência crítica e do poder; a participação leva à 

participação no desenvolvimento pelo povo; é algo que se aprende e se 

aperfeiçoa; ela pode ser provocada e organizada sem que seja manipulada; ela 
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é facilitada com a organização e criação de fluxos de comunicação; devem ser 

respeitados os diferentes meios de participação; ela pode resolver conflitos, 

mas, também pode gerá-los. 

Segundo Souza(2009, p.134) a participação:  

 

[...] decorre e contribui, ao mesmo tempo, para a sua 
manifestação. Colocar as pessoas presentes em momentos 
que se evidencia a ação pública passa a ser a expressão mais 
acabada, juntamente com o voto, da democracia, mesmo que 
isso ocorra em um procedimento estritamente formal e, de fato, 
pouco participativo. 

 

Sendo assim a participação pode ser entendida de várias 

maneiras, e os meios que levam à participação são diversos, são os indivíduos 

que escolhem onde querem participar e como participar. 

 

2.2 HISTÓRIA DA FAMÍLIA E SUAS DEFINIÇÕES 

 

O conceito de família se origina do latim Famulus, que significa 

conjunto de dependentes de um chefe ou senhor. No sentido popular e nos 

dicionários, família significa pessoas aparentadas que convivem na mesma 

casa, ou pessoas do mesmo sangue, ascendência, linhagem, ou pessoas que 

foram adotadas. Os tipos de famílias existentes hoje são bem variados. De 

acordo com Prado (1981) a família mais valorizada atualmente é a nuclear que 

é composta por pai, mãe e filhos, ou chamadas de “família normal”. 

De acordo com Prado (1981, p.13) a família é “única em seu 

papel determinante no desenvolvimento da sociabilidade, da afetividade e do 

bem estar físico dos indivíduos, sobretudo durante o período da infância e da 

adolescência.” 

O mesmo autor indica em seu texto diferentes características 

de família. A primeira é a família criada a partir de um casamento, onde o 

marido e a mulher têm as mesmas funções nos afazeres domésticos e o 

trabalho fora de casa e ambos têm as mesmas oportunidades, esse tipo de 

família ainda é um pouco incomum devido à falta de participação dos homens 

nos afazeres domésticos.  
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O segundo tipo de família que o autor aponta é um casamento 

experimental, onde o homem e a mulher moram juntos sem legalizar sua 

relação, essa legalização só acontece após o nascimento do primeiro filho e 

acaba se tornando uma família nuclear, esse costume se justifica “para evitar 

um desperdício de uma cerimônia nupcial, ou em caso de infertilidade no casal” 

(PRADO, 1981, p.20). 

O terceiro tipo de família é baseado na união livre, que é 

semelhante a anterior, a diferença é que mesmo com o nascimento de um filho 

o casal não tem a intenção de legalizar o casamento, nesse tipo de família a 

união está ligada a duração de um afeto, interesse real e vivo entre o casal. 

Esse tipo de relação quando surge o desinteresse e a insatisfação do casal é 

mais fácil de acabar.  Essa organização familiar é comum em países não 

industrializados e nas camadas de baixa renda. Os defensores desse tipo 

união creem que é o modelo do futuro e é a única forma de salvar um 

casamento monogâmico, adaptando-o à sua época.  

O quarto e último tipo de família que o autor apresenta é a 

homossexual, que é a relação de duas pessoas do mesmo sexo vivendo 

juntas, com crianças adotivas ou resultantes de casamentos anteriores.  

A família tem várias funções entre elas a “função social de 

identificação social dos indivíduos, as de reprodução, as de produção de bens 

(alimentação, vestuário, brinquedos, remédios etc)” (PRADO, 1981, p.36). É 

por meio da família que a criança se integra ao mundo adulto, é nesse 

momento que ela aprende a avaliar e selecionar as suas relações, ela é 

estimulada a ocupar o seu lugar na sociedade. 

A família também tem a função de reprodução, sendo um 

fenômeno natural, animal e humano. Também tem a função de identificação 

social, esse é um elemento essencial para a nossa inserção na sociedade, que 

é proporcionada a cultura, de onde a criança veio, entre outros.  

Fazendo um resgate histórico sobre família, Varani & Silva 

(2009, p.514) indicam que no período da Idade Média não existia intimidade 

familiar, até o século XVII as pessoas viviam misturadas umas com as outras e 

as crianças com sete anos se inseriam na sociedade e comunidade dos 

homens, não havia escola, sua aprendizagem era com os adultos. 



22 

 

Entre os séculos XVIII e XIX a hierarquia familiar era rígida e 

baseada em princípios como: biológicos, de sexos, de idade e de geração, ou 

seja, as mulheres eram obedientes aos seus maridos, e os jovens eram 

obedientes aos mais velhos, sendo assim o mais velho era o membro de maior 

autoridade perante a família. 

Nas famílias existia o patriarca que era o chefe da família, que 

exercia autoridade moral e econômica sobre a mulher, filhos e empregados.  

Essa família considerada modelo perante a sociedade daquela época tinha 

diversas funções, que segundo Prado (1981, p.74), eram “fonte de estabilidade 

econômica, base religiosa, moral, educacional e profissional”. A educação dos 

jovens baseava-se em respeitar a fidelidade do casamento e a moça deveria  

manter-se virgem até essa data. O divórcio não poderia acontecer de maneira 

nenhuma, pois o casamento deveria ser “até que a morte os separe”. O homem 

também se apropriava do corpo da mulher, também poderia impor um grande 

número de gravidez com objetivo de gerar mão-de-obra em seu próprio 

benefício.  

Segundo Varani, Silva (2009) na Idade Contemporânea a 

separação de papéis entre homens e mulheres ou entre o pai e a mãe tem sido 

modificada. Tanto o pai quanto a mãe seguem para o mercado de trabalho. 

Com a saída das mulheres para o trabalho fora de casa surgiram as 

instituições de educação infantil, com o surgimento dessas instituições a família 

deixa de ser o único núcleo protetor das crianças.  

Varani, Silva (2009) destacam que a partir do século XX 

ocorreram transformações no papel da mulher, e as mulheres passaram a ter 

os mesmos direitos constitucionais que os homens e os filhos passaram a viver 

mais tempo na escola e em atividades fora do lar. 

Também ocorreram mudanças em relação aos tipos de famílias 

existentes hoje, não existem somente a família nuclear chefiada pelo marido, 

mas há diversas famílias chefiadas por mulheres, família composta por avós e 

netos, crianças que moram com os tios, ou famílias chefiadas por casais do 

mesmo sexo, enfim são diversos tipos de famílias existentes, sejam de laços 

de sangue ou por laços afetivos. 
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Essas transformações ocorridas na sociedade levaram a 

divisões de responsabilidade e de acordo com o art. 4° do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990: 

 

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 a convivência familiar e comunitária. 

 

Segundo as autoras (VARANI, SILVA, 2009, p.515) vem 

ocorrendo uma troca de papéis em relação à família e a escola, e a escola 

cada vez mais vem se preocupando com as normas de conduta das crianças e 

a família está se preocupando com o ensino de seus filhos. Sendo assim, 

buscaremos uma aproximação correspondente ao papel da família e da escola. 

 

2.3  O OBJETIVO DA ESCOLA E SUA RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 

 

Segundo Saviani (2005, p.14) a escola “[...] é uma instituição 

cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado”, mas esse saber 

sistematizado não se refere à qualquer tipo de saber, mas sim diz respeito “[...] 

ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber 

sistematizado e não o saber fragmentado; a cultura erudita e não a cultura 

popular”. 

O papel da escola é “[...] promover o desenvolvimento do 

indivíduo”, sendo a escola uma das instâncias mais importantes da sociedade e 

sua função é de ensinar. É também um espaço “[...] privilegiado para o 

desenvolvimento de ideias, crenças e valores, por isso, ela deve ir além da 

apreensão dos conteúdos, buscando a formação de cidadãos inseridos na 

sociedade [...]”. E na sociedade o seu papel é a democratização de seus 

conhecimentos. 

Saviani (2005) aponta que o papel da escola é construir o 

saber sistematizado do indivíduo, que consiste em ler, escrever, saber contar, 

conhecer a linguagem da natureza e da sociedade e o currículo da escola é 

baseado nesse saber sistematizado. 
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Canivez, citado por Vieira (2002, p.129-130), aponta que a 

escola: 

 

[...] institui a cidadania. É ela o lugar onde as crianças deixam 
de pertencer exclusivamente à família para integrarem-se 
numa comunidade mais ampla e que os indivíduos estão 
reunidos não por vínculo de parentesco ou de afinidade, mas 
pela obrigação de viver em comum. A escola institui em outras 
palavras, a coabitação de seres diferentes sob a autoridade de 
uma mesma regra. 

 

É nesse exercício de cidadania que o indivíduo convive com 

outros seres diferentes dele, onde aprende normas e será a partir dessas 

normas que conseguirá viver na sociedade. É fundamental destacar que a 

escola não serve apenas para a convivência social, seu principal objetivo está 

ligado à socialização do saber acumulado pela humanidade, lembrando que 

por ser uma instituição datada historicamente, cada tempo forja um modelo 

diferenciado de escola. 

Vieira (2002, p.130) alerta que não é apenas a partir dessas 

regras e o convívio com outros indivíduos que se aprende como sobreviver 

numa sociedade, a escola tende a cumprir as funções postas pela sociedade. 

Ela também aponta que “[...] as funções políticas sociais da escola são também 

atravessadas pelos interesses das classes sociais”. Esse tema foi 

predominante no debate sobre a educação no Brasil na década de oitenta, que 

possibilitou compreender o papel da escola em diferentes contextos.  

Em seu texto a autora coloca a escola na perspectiva das 

tendências pedagógicas, citaremos algumas dessas tendências. A função da 

escola a partir da pedagogia liberal é cumprir uma clássica função “[...] 

encarregada da transmissão da cultura e do saber sistematizado a atuação da 

escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua 

posição na sociedade” (VIEIRA, 2002, p.131).  

Na pedagogia progressista a escola tem diferentes 

concepções, desde:  

 

Orientações voltadas para uma transformação de 
personalidade e alunos num sentido libertário e 
autogestionário, até uma perspectiva onde a escola é chamada 
a cumprir um papel de transmissão dos conhecimentos 
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universais, buscando a transformação social. (VIEIRA, 
2002,p.131) 

 

 

A autora também aponta a escola e sua articulação com a 

gestão e a política educacional, nesse contexto: 

 

[...] a escola tem um papel fundamental na formação da 
cidadania, revela o caráter estratégico de uma gestão para o 
exercício desta função politica e social. No âmbito da escola 
propriamente dita, passa-se de uma concepção administrativa 
do cotidiano das relações de ensino-aprendizagem para a 
noção de um todo mais amplo, multifacetado, relacionado não 
apenas a uma comunidade interna, constituída por professores, 
alunos e funcionários, mas que se articula com a família e 
comunidade externa (VIEIRA, 2002, p.141). 

 

Saviani (2005) aponta que a escola está perdendo de vista sua 

atividade nuclear, que é a transmissão de instrumento para um saber 

elaborado e se preocupando com atividades que são secundárias e não 

essenciais à escola, como: datas comemorativas, entre outros. E quando é 

encerrado o ano letivo, a escola encontrou tempo para todo tipo de 

comemoração, menos para a transmissão e assimilação do saber 

sistematizado. 

Outras questões também interferem na transmissão e 

assimilação do saber sistematizado na escola, como: 

 

[...] a escola tornou-se um mercado de trabalho disputadíssimo 
pelos mais diferentes tipos de profissionais (nutricionistas, 
dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, artistas, assistentes 
sociais, etc.), e uma nova inversão opera-se. De agência 
destinada a atender o interesse da população pelo acesso ao 
saber sistematizado, a escola passa ser uma agência a 
serviços de interesses corporativistas ou clientelistas. E 
neutraliza-se, mais uma vez, agora por outro caminho, o seu 
papel no processo de democratização (SAVIANI, 2005, p.17). 

 

De acordo com Saviani (2005) foram-se cinquenta anos e a 

escola continua na fase romântica e ainda não entramos na fase clássica, que 

significa atingir a assimilação do saber sistematizado, onde se busca maneiras 

e formas de organizar as atividades da escola, que é o currículo.  
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Segundo Libâneo (2012, p.23) há uma dualidade na escola 

pública brasileira, uma se caracteriza como a escola de conhecimento para os 

ricos, e a outra é caracterizada como escola de acolhimento social para os 

pobres. Por trás de critérios econômicos, criou-se uma escola de diferenças 

sociais e culturais, psicológicas, de aprendizagem, ditas como educação 

inclusiva, o autor aponta que esses fatores têm que ser considerados sim, mas 

o problema está nos objetivos da escola, em que “[...] a função de socialização 

passa a ter apenas o sentido de convivência de compartilhamento cultural, de 

prática de valores sociais”. 

Foi atribuída à escola pública uma função de incluir as 

populações excluídas, sua função passa a ser assistencialista e acolhedora, e 

seu objetivo passa a ser de inclusão social. Também ocorre uma inversão das 

funções da escola e “[...] o direito ao conhecimento e à aprendizagem é 

substituído pelas aprendizagens mínimas para a sobrevivência” (LIBÂNEO, 

2012, p. 23) com isso causa consequências como o descaso com os salários, 

com a formação de professores entre outros.  

De acordo com Libâneo (2012) a escola é uma das instâncias 

mais importantes da democratização social, desde que sua tarefa básica seja 

cumprida, que é a aprendizagem dos alunos, tal aprendizagem não é algo que 

acontece naturalmente sem interferência da instituição escolar. Também é 

necessário ressaltar a importância de conquistar a igualdade social na escola, 

lembrando que esta atende sujeitos diferentes e, portanto, precisa saber 

enfrentar essas diferenças para se tornar integradoras de todos. 

A escola é o lugar do saber sistematizado, da assimilação e 

transmissão do conhecimento, mesmo que seu objetivo não seja de 

assistencialismo ela pode cumprir algumas missões sociais e assistencialistas, 

até porque como citado anteriormente a escola é um universo de diversidade e 

a mesma convive com pobreza, fome, maus tratos, consumo de drogas, entre 

outros, mas essas missões não são suas prioridades. Nessas missões sociais 

e assistencialistas a escola também pode ter ajuda e a participação da família, 

pois muitos problemas vêm da família para dentro da escola. 

É dever da família e do Estado, por meio da escola, 

proporcionar a educação, ambas tem que interagir para que haja garantia dos 
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direitos das crianças em relação ao ensino, oferecendo suporte para o 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Segundo Silva & Varani (2009, p.516) a participação entre 

família e escola tem se dado privilegiadamente a partir da contribuição 

financeira por meio da Associação de Pais e Mestres (APM), “[...] participação 

em eventos com fins lucrativos (festa junina, entre outras), ajuda com tarefa de 

casa e também mediante prestação de serviços a escola”. E também sua 

presença na escola tem sido para “[...] realizar pequenos reparos, serviços de 

limpeza, preparação de merenda [...]” entre outros.   

Segundo Silva & Varani (2009, p.516) a participação dos pais e 

da comunidade: 

 

[...] não pode cair no equívoco de delegar aos pais e à 
comunidade aquilo que compete ao Estado, por meio da 
escola, realizar. Não se trata de os pais prestarem uma ajuda 
unilateral à instituição de ensino nem de a escola repassar 
parte de seu trabalho aos pais; não basta permitir formalmente 
que as famílias participem da administração da escola e 
também não se pode exigir que eles participem do que não têm 
condições de dar conta e que é obrigação da escola fazê-lo. 

 
A família precisa participar na escola nas tomadas de decisões 

e não só na prestação de serviços ou contribuições financeiras. Participando 

nas tomadas de decisão os pais investem na melhoria da qualidade de 

educação de seus filhos, bem como uma melhoria para a sua qualidade de vida 

e também “[...] estarão mais capazes, intelectualmente, de usufruir melhor de 

bens culturais a que têm direito e que antes não estava ao seu alcance” (PARO 

Apud VARANI, SILVA, 2009, p. 517). 

De acordo com Aoyama & Machado (2008, p.33) tanto a 

família, quanto a escola são responsáveis pela educação das crianças e dos 

adolescentes em nossa sociedade. Mesmo que esses objetivos sejam de 

ambas, os seus papéis são diferenciados, a família é o vinculo mais forte do 

ser humano e esse vínculo é por toda vida, sendo assim seu papel é de “[...] 

cuidar, proteger, incutir valores e formar as bases de personalidade [...]” (idem). 

É também seu dever preparar o filho para sua inserção na sociedade, podendo 

adquirir valores éticos, moral e passar valores que sejam úteis para lidar com 

sua vida. 
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A escola é uma instituição criada com o objetivo de transmitir o 

saber acumulado pela humanidade às novas gerações, contribuindo para o 

desenvolvimento em todos os níveis “[...] físico, cognitivo, emocional, espiritual 

[...]” (AOYAMA, MACHADO, 2008, p.33).  

A participação da família na escola pode acontecer de maneira 

mais facilitada do que se possa imaginar.  Aoyma, Machado (2008) apontam 

que a escola espera que a família: valorize a educação das crianças, 

entendendo que estudar é um direito e dever de todos; incentive a leitura das 

crianças, assim seu resultado na escola será mais significativo; cuide da 

frequência das crianças, assim como apresente justificativa à escola caso o 

aluno falte ou necessite ser afastado; observe a organização do material das 

crianças, verificando se os mesmos estão levando tudo o que é necessário 

para a aula; dê importância ao uso do uniforme e do horário de chegada às 

aulas, evitando os atrasos. Esses são alguns pontos que as autoras trazem, 

como um meio de participação entre família e escola, uma vez que a família 

consiga compreender esses apontamentos, a escola terá mais facilidade para 

cumprir o seu papel. 

É preciso que a família tenha interesse pela vida escolar de 

seus filhos, saiba reconhecer a importância da escola no processo de formação 

dos alunos, é essencial que ele compareça na escola sempre que for 

solicitado. Também é dever da família passar seus valores, assim como o 

respeito ao próximo, sejam eles, professores, colegas, funcionários etc., o 

respeito é essencial para o convívio em sociedade. De acordo com Aoyama & 

Machado (2008), é preciso que a família faça uma auto avaliação para 

entender se realmente está conseguindo desempenhar o seu papel em relação 

à vida escolar dos seus filhos. 

Assim foram apresentados nesse tópico o conceito de família e 

escola bem como o papel dessas instituições na sociedade. No próximo tópico 

desse trabalho serão apresentadas as instâncias colegiadas e como acontece 

a participação da família nessas instâncias.  
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3  A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS E AS INSTÂNCIAS COLEGIADAS 

 

Neste tópico serão apresentadas as instâncias colegiadas 

(Conselho de Classe, Conselho Escolar, APMF- Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários e Grêmio Estudantil), e como se dá a participação da família 

nestas instâncias. Também serão apresentados outros meios de participação 

da família na escola.  

De acordo com Dourado (2007), a gestão democrática no 

sentido lato, pode ser compreendida como o espaço de participação, de 

descentralização do poder e do exercício da cidadania. A LDB 9394/96 dispõe 

os princípios norteadores da gestão democrática nas instituições públicas da 

educação básica e, aponta para o direito à participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a 

participação das comunidades nos conselhos escolares. 

A gestão democrática pode ser definida, como nos aponta 

Dourado: 

 

[...] como um processo de aprendizado e de luta política que 
não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas 
vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua 
relativa autonomia, a possibilidade da criação e da efetivação 
de canais de participação, de aprendizado do jogo democrático 
e, consequentemente, do repensar das estruturas autoritárias 
que permeiam as relações sociais no seio das práticas 
educativas visando a sua transformação ( 2007, p.156). 

 

 

Assim, concordamos com o autor entendendo que a gestão 

democrática é de fato um processo de aprendizado e de luta política, não é 

algo que possa ser decretado, mas sim um resultado de ações construídas no 

cotidiano e coletivamente, por isso é um aprendizado de participação. 

A estrutura organizacional da escola é composta por instâncias 

colegiadas, as quatro mais recorrentes são o Conselho Escolar, Conselho de 

Classe, Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) e o Grêmio 

Estudantil. Apresentaremos brevemente as quatro instâncias. 
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3.1 CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar foi implantado, a partir da década de 80, 

em diversas regiões do país com o objetivo de garantir uma organização 

democrática no Ensino Público. No Estado do Paraná foi estabelecido o 

Regimento único para a rede pública de ensino, em que constava a existência 

do Conselho Escolar. Após a revogação desse regimento único pela Resolução 

n. 4.839/94, a competência para análise e aprovação dos regimentos escolares 

é transferida aos Núcleos Regionais de Educação, o que significa que os 

Núcleos poderiam analisar e aprovar o Estatuto do Conselho Escolar das redes 

públicas de ensino.  (PARANÁ, 2009)  

O Conselho Escolar é entendido como um órgão de 

representatividade da comunidade escolar e, de acordo com documento 

orientador da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PARANÁ, 2009, p. 

12), tem como objetivo realizar uma gestão democrática e coletiva em 

consonância com os objetivos do Projeto Politico-Pedagógico da escola e com 

isso garantir a participação da comunidade escolar; estimular a cidadania 

dentro da escola; “[...] acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico 

desenvolvido pela comunidade escolar, realizando as interações necessárias 

[...]”; assegurar o desempenho da função social e o trabalho pedagógico. 

O documento (PARANÁ, 2009) aponta que a 

representatividade do conselho escolar abrange toda a comunidade, 

assegurando número igual de representantes por segmento, sendo 50% de 

profissionais da escola- professores, equipe pedagógica e funcionários; e 50% 

da comunidade atendida - grêmio estudantil, pais dos alunos, APMF e os 

movimentos sociais. Os representantes do conselho escolar são escolhidos 

mediante eleição, em que os pares elegem seus representantes. 

O conselho escolar deve evitar “[...] a) burocratizar o 

desenvolvimento da ação pedagógica e administrativa da escola; b) deliberar 

sobre os aspectos corporativos.” (PARANÁ, 2009, p.18), visando assim a 

organização e o funcionamento do conselho escolar da escola e atendendo as 

necessidades educacionais.  

De acordo com Veiga (1998) conselho escolar é um local de 

debate, tomada de decisões, discussões, que permitem que os 
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pais/responsáveis, professores, funcionários e alunos explicitem seus 

interesses e suas reinvindicações, e especialmente participem na tomada de 

decisão. 

Veiga (1998, p.116) aponta que: 

 

O conselho de classe deverá, portanto, favorecer a 
aproximação dos centros de decisão dos atores. Isso facilita a 
comunicação, pois, rompendo com as relações burocráticas e 
formais, permite a comunicação vertical e também a horizontal. 
Sob essa ótica o conselho possibilita a delegação de 
responsabilidades e o envolvimento de diversos participantes. 
É um gerador de descentralização. E, como órgão máximo de 
decisão no interior da escola procura defender uma nova visão 
de trabalho. 
 
 

Ainda que não seja intensa a participação da família no 

Conselho Escolar, ela acontece de forma direta, em todas as reuniões 

propostas pela escola. 

 

3.2 CONSELHO DE CLASSE 

 

De acordo com Galina (2008) o conselho de classe surgiu na 

França em 1945 com o objetivo de orientar os alunos no ensino clássico ou 

técnico. Já em 1958 um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro fizeram 

visitas e estágios no Instituto de Pesquisas educacionais na França, na cidade 

de Sévres, foi quando o conceito de conselho de classe foi trazido para o 

Brasil. 

Em 1969 a experiência iniciou na Universidade do Rio de 

Janeiro, no Colégio de Aplicação, no primeiro momento em salas experimentais 

em seguida em todas as turmas do colégio.  

Segundo Galina (2008, p. 17) o conselho de classe foram: 

  

Formalmente instituídos em quase todas as escolas brasileiras, 
por força das orientações do PREMEN – Programa de Melhoria 
e Expansão do Ensino, regulamentado pelo Decreto nº. 63.914, 
de 26 de dezembro de 1968, e pelas indicações e normas dos 
Conselhos Estaduais de Educação.  

 
 



32 

 

A partir desse momento os Conselhos Estaduais orientam os 

professores no processo de avaliação dos alunos, em que buscam analisar as 

causas de baixo rendimento, buscar novas alternativas para os alunos com 

rendimento insuficiente e que o trabalho do professor possa se aperfeiçoar 

cotidianamente, desenvolvendo avaliação do seu próprio trabalho. 

Já nos dias atuais o conselho de classe foi ampliado,  a 

proposta é orientar e planejar a ação pedagógica, avaliar o processo de ensino 

e aprendizagem, considerando o aluno como o sujeito da ação educativa e, 

levando em conta a comunidade em que está inserido. 

O conselho de classe tem como objetivo o ensino e as relações 

com a avaliação da aprendizagem. De acordo com Veiga (1998, p.117) o 

conselho de classe tem dois pontos básicos: o primeiro está relacionado com 

“[...] caráter articulador dos diversos segmentos da escola- nessa perspectiva 

preocupa-se com a redução do individualismo e da fragmentação” e o segundo 

está “ [...] direcionado para o processo de ensino em sua relação com a 

aprendizagem”. 

 Veiga (1998, p.117) aponta que o conselho de classe também 

têm dois pontos contraditórios, a depender do encaminhamento dado pela 

própria escola, pois de um lado pode ser reduzido“[...] em grande parte a um 

mecanismo de reforço das tensões e dos conflitos”, também poderia ser a peça 

chave para fortalecer a fragmentação e processo de burocratização. Por outro 

lado ele poderia buscar a “[...] superação da organização prescritiva e 

burocrática, se preocupa com processos avaliativos capazes de reconfigurar o 

conhecimento”, contribuindo para que o trabalho pedagógico seja organizado. 

O conselho de classe é composto pela equipe pedagógica e 

pelos professores da turma. Nessa instância a família tem uma participação 

indireta por meio do acompanhamento do rendimento do aluno (boletins) ou 

quando vão a escola para saber do desenvolvimento do seu filho. 

 

3.3. GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

A história do Movimento estudantil no Brasil tem sua origem no 

século XVIII, chamado pelos estudiosos como Século das Luzes. O documento 

(PARANÁ, 2009) mostra que a partir da primeira faculdade brasileira em 1827, 
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o movimento estudantil desenvolveu campanhas para a Abolição dos escravos 

e a Proclamação da República. 

Foi criado na primeira metade do século XX a UNE- União 

Nacional de Estudantes, representados por estudantes universitários, 

conseguindo consolidar o que já havia tentado diversas vezes, sem sucesso. 

Já na ditadura militar as organizações representadas por estudantes foram 

impedidas de atuar, mesmo assim continuaram operar de forma clandestina na 

sociedade.  

Os estudantes tiveram “[...] uma participação significativa em 

um dos movimentos mais importantes para o Brasil, a campanha ‘Diretas já’, 

que contribuiu para o fim da Ditadura Militar e a redemocratização brasileira”. 

(PARANÁ, 2009, p.06) 

Com a redemocratização da sociedade, os estudantes voltam a 

ser livres e ganham reconhecimento do seu papel na formação da juventude, 

que desde as décadas de 30 e 40 já se organizavam para essa conquista.  

Diante disso o documento (PARANÁ, 2009, p.6) aponta que: 

 

[...] a Secretária de Estado da Educação entende que a 
representação estudantil é necessária, pois é um dos princípios 
para a democratização da escola, Na defesa de uma Gestão 
Democrática, o Grêmio é uma das instâncias com assento 
assegurado no Conselho Escola, sendo esta uma instância 
deliberativa da escola. 

 
 

Sendo assim, o Grêmio Estudantil é uma instância que tem 

como potencial e objetivo a ampliação dos interesses e consequente 

participação dos alunos em questões que estão além da sala de aula. Em 1965 

foi sancionada uma Lei UNE 4.464/64 que definia o grêmio estudantil como um 

direito dos alunos, essa Lei Federal defende a autonomia dos estudantes do 

então ensino de 1° e 2° grau, hoje educação básica, para que organizem os 

grêmios estudantis como entidades representativas dos seus interesses com 

finalidades educativas, culturais, cívicas e sociais.  

O Grêmio representa os alunos e serve de elo com a direção, 

com a equipe técnica da escola e a comunidade onde está inserido. Os 

membros que pretendem fazer parte da diretoria do Grêmio Estudantil se 

organizam em chapas que irão participar de um pleito, neste o coletivo discente 
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escolhe qual chapa irá lhes representar por meio de voto secreto e direto. O 

Grêmio Estudantil, segundo Veiga (1998 p. 123) “não é um instrumento de luta 

contra a direção da escola, mas uma organização onde se cultiva o interesse 

dos estudantes, onde eles têm possibilidade de democratizar decisões e formar 

o sentimento de responsabilidade”. Nessa instância a participação da família 

também acontece indiretamente, auxiliando e apoiando os filhos na escola e 

em suas atividades, também participam de atividades elaboradas pelo Grêmio 

Estudantil, como exemplo “semana da interação entre escola-comunidade” que 

são semanas que acontecem na escola, e as instituições quem têm o grêmio 

estudantil ativo ajudam na organização desse trabalho e o apoio da família é 

fundamental. 

 

3.4 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES E FUNCIONÁRIOS- APMF 

 

O processo histórico da APMF, conhecido anteriormente como 

Caixas Escolares criado no ano de 1895 no Rio de Janeiro por Fábio Luz Filho, 

onde obteve seus primeiros registros históricos. Nessa época [...] eram 

instituições jurídicas, de direito privado, sem fins lucrativos, que tinham como 

função básica administrar os recursos financeiros da escola [...] (PARANÁ, 

2009, p.7).  

As Caixas Escolares tinham como atribuição buscar a criança 

fora da escola e também: 

 

[...] prestando serviços relevantes como elementos de combate 
ao analfabetismo, pela distribuição de sapatos, fardamentos, 
pratos-de-sopa (sic), e de leite, etc., e até invadindo o domínio 
da higienização, pelos gabinetes dentários, etc. Sua ação tem 
sido fecunda, mas limitada, sem o alcance educativo da 
cooperativa escolar moderna, que dá o aluno o aprazimento 
(contentamento) e as virtudes da autodidaxia (autodidata). 
(PARANÁ, 2009, p.7 

 
 

A partir de 1993 as Caixas Escolares que ainda existiam no 

Brasil foram extintas pouco a pouco, surgindo assim as Cooperativas 

Escolares, a primeira a surgir foi a Pestalozzi do Grupo Escolar Francisco 
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Guimarães e depois passou a ser chamada Cooperativa Escolar Princesa 

Isabel. (PARANÁ, 2009) 

Em 1945 a criação das cooperativas foi estimulada pela 

Associação de Pais e Professores que teve orientações do Departamento de 

Assistência ao Cooperativismo da Secretaria de Agricultura. Em 1958 já 

possuía 98 cooperativas escolares e atualmente ainda existem 12 cooperativas  

no estado do Paraná. (PARANÁ, 2007)  

 
A cooperativa escolar é uma instituição democrática, de cunho 
educativo e econômico, formada por alunos de um 
estabelecimento de ensino, com a finalidade de educá-los na 
prática da iniciativa e da solidariedade. [...] são exigidos por lei, 
no mínimo 20 pessoas para constituir uma cooperativa. A 
fundação da Cooperativa Escolar deve ser precedida de uma 
propaganda ter alunos, a fim de esclarecê-los sobre as 
vantagens da cooperação [...]. (PARANÁ, 2007, p. 9)  

 

Em 1953 foi fundada a Associação de Pais e Professores do 

Colégio Estadual do Paraná-CEP, que tinha como finalidade “promover a 

Escola, a Família e a Comunidade, no sentido de conseguir para si melhores 

condições sócio-econômico-culturais [...]” (PARANÁ, 2007, p. 9). 

Já em 23 de maio de 1974, foi determinado às Inspetorias 

Regionais de Ensino do Paraná, que providenciassem a criação da Associação 

de Pais e Professores que teria como objetivo “[...] estabelecer um diálogo para 

que se discutissem as dificuldades mostradas na educação de seus filhos, 

visando resolver os problemas que se apresentavam como também melhorar o 

nível sociocultural da comunidade escolar” (KLENK, 2006, p.2981). 

A partir do ano de 2003 é que foi criada a nomenclatura atual- 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários, após uma mobilização que tinha 

como objetivo a construção de um referencial intitulado “Estatuto da APMF”, 

para isto ocorreu uma “reunião de membros da sociedade civil, das 

comunidades escolares e técnicos da Secretária de Estado da Educação, em 

encontros regionais...” (PARANÁ, 2007, p.11),  

Segundo Klenk (2006, p.2982) a APMF é definida como: 

 

[...] pessoa jurídica de direito privado. É um órgão de 
representação dos pais e profissionais do estabelecimento, não 
tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem fins 
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lucrativos. Seus Dirigentes e Conselheiros não são 
remunerados. A associação é constituída por prazo 
indeterminado. A eleição da diretoria acontece por meio da 
apresentação de chapas à comunidade. Para isso, cria-se uma 
comissão eleitoral, órgão responsável por apresentar as 
chapas candidatas, definir data, hora e local da votação, 
estipular critérios para a campanha e convocar a comunidade 
para a eleição. 

 

Considerando os limites e possibilidades de democratização da 

educação (PARANÁ, 2007) procurou-se evidenciar no Estatuto da APMF, uma 

característica diferenciada, mais democrática, para os representantes da APMF 

e a comunidade escolar. Nesse sentido houve um avanço e os representantes 

eleitos democraticamente precisam compreender o seu papel nessa instância e 

em outras que visam decidir, programar e acompanhar o projeto político-

pedagógico e ações necessárias para efetivação do processo educativo. 

De acordo com Klenk (p.2982) os objetivos da APMF são: 

 

Discutir, no seu âmbito de ações de assistência ao educando, 
aprimoramento do ensino e integração família – escola –
comunidade, enviando sugestões em consonância com 
proposta pedagógica para apreciação do Conselho Escolar 
equipe - pedagógico – administrativa; - prestar assistência aos 
educandos, professores e funcionários, assegurando-lhes 
melhores condições de eficiência escolar, consonância com a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; - buscar a 
integração dos segmentos da sociedade organizada, no 
contexto escolar, discutindo a política educacional, visando 
sempre a realidade dessa comunidade; - promover o 
entrosamento entre pais, alunos, professores e funcionários e 
toda a comunidade, através de atividades socioeducativas, 
culturais e desportivas, ouvindo o Conselho Escolar; - 
representar os reais interesses da comunidade escolar 
contribuindo, dessa forma, para a melhoria da qualidade de 
ensino, visando uma escola pública, gratuita e universal; - gerar 
e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhes 
forem repassados através de convênios, de acordo com as 
prioridades estabelecidas em reunião conjunta com o Conselho 
Escolar, com registro em livro ata; - colaborar com a 
manutenção e conservação do prédio escolar e suas 
instalações, conscientizando sempre a comunidade sobre a 
importância desta ação.  

 

A APMF tem como um dos seus objetivos elaborar a integração 

família-escola-comunidade, e como já assinalado anteriormente, veio para 

substituir a antiga Caixa Escolar que tinha o objetivo de arrecadar fundos para 
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a assistência escolar. A APMF tem a função de sustentadora jurídica das 

verbas públicas aplicadas pela escola, com participação dos pais em seu 

cotidiano, entretanto de acordo com VEIGA: 

 

[...] a realidade tem mostrado que a comunidade não 
compartilha da vida da escola, pois essa também não comunga 
dos seus problemas, porque não está preparada nem 
pedagógica e nem estruturalmente para imprimir esse 
direcionamento (VEIGA, 1998, p.118). 

 

A situação das escolas públicas também ajuda a família a se 

distanciar da interação família-escola, devido às situações precárias das 

escolas (VEIGA, 1998). Mas qualquer escola poderia desenvolver o trabalho 

com os pais, tanto a pública, quanto a particular, podendo assim compartilhar 

decisões e compreender a importância dessa interação nas decisões da escola 

e no desenvolvimento do aluno. 

A participação por meio da APMF poderá dar a autonomia para 

a escola, favorecendo a participação de todos na tomada de decisões nas 

atividades curriculares e culturais. Com essa participação a APMF seria um 

órgão importante para a conquista de uma escola autônoma, estando envolvido 

na organização do trabalho pedagógico e o funcionamento administrativo da 

escola, não podendo assim ser considerada como um instrumento de controle 

burocrático. 

Foram apresentados nesse tópico como pode ocorrer a 

participação da família nas instâncias colegiadas. Na última parte do trabalho 

apontaremos como acontece essa participação da família nas instâncias 

colegiadas de acordo com documentos analisados em uma Escola de grande 

porte, como também outras maneiras de participação da família que foram 

observadas nessa mesma instituição.  
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4 DIVERSAS MANEIRAS DE PARTICIPAÇÃO: ANÁLISE DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA. 

 

A partir de análise do Projeto Político Pedagógico de uma 

escola pública de grande porte, o interesse perseguido foi o de observar a 

participação da família na escola, e como essa participação acontece e quais 

os meios que levam até essa interação.  

A escola observada atende os anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio, e também comporta um centro de línguas 

estrangeiras modernas (CELEM), que oferece cursos de línguas aos alunos 

matriculados do 6° ao 9° ano do ensino fundamental. De acordo com o PPP da 

escola, a instituição atende mais de 2000 alunos, sendo estes filhos de 

trabalhadores que moram nas proximidades da escola. O quadro funcional é 

composto por mais de 100 professores, 6 pedagogos e 3 diretores. O seu 

espaço físico é adequado para atender aos alunos, inclusive conta com 

acessibilidade para deficientes físicos. Estas indicações são necessárias para 

possibilitar uma breve caracterização da escola que foi foco da pesquisa e com 

isso permitir a pretensa compreensão das formas de participação da família na 

escola e que serão apontadas nessa parte do trabalho. 

A participação pode acontecer dentro das instâncias colegiadas 

da escola, entretanto, no Grêmio Estudantil e no conselho de classe não há 

participação da família diretamente, a possibilidade seria apenas na forma de 

participação indireta compreendendo que a família poderia, por exemplo, 

contribuir dando o respaldo necessário para que seus filhos possam participar 

do grêmio. Assim, o foco será a participação das famílias no Conselho Escolar 

e na APMF, dado o caráter direto de participação. Conforme observado em um 

Colégio Estadual a relação entre família-escola também acontece de várias 

outras formas, as quais serão destacadas no decorrer desse texto.  

 

 

4.1 COMO SE DÁ A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA POR MEIO DAS 

INSTÂNCIAS COLEGIADAS 
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O Conselho de Classe tem a responsabilidade de analisar as 

ações educacionais, buscando alternativas para se efetivar o processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse espaço de reflexão pedagógica participam os 

diretores, equipe pedagógica e equipe docente que atuam em uma mesma 

turma. Nessa instância, a participação da família, bem como a dos alunos, não 

se faz presente. 

Mesmo que a participação dos alunos e da família não se faça 

presente nessa instância é importante ressaltar que o conselho de classe:  

 
 [...] deve permitir, ao professor, redimensionar sua prática e 

criar novos recursos didáticos; ao aluno, acompanhar o 
desempenho de sua trajetória, identificando seus avanços e 
dificuldades; à escola, pensar e reorganizar o seu currículo e 
suas práticas educativas; aos pais, conhecer as práticas 
pedagógicas dos professores e acompanhar o 
desenvolvimento de seus filhos (GALINA, 2008, p.19). 

 
 

Enfim se há possibilidades dessa participação da família e dos 

alunos no conselho de classe seria de grande valia, pois os mesmos teriam um 

conhecimento maior do seu desenvolvimento, como também compreender as 

práticas pedagógicas do professor. 

O Grêmio Estudantil dessa instituição está inativo, o que 

significa que a possibilidade de participação da família que poderia ocorrer 

indiretamente na forma de incentivo e apoio às crianças, não têm acontecido.  

Isto posto, passa-se a partir de agora para a análise e 

apresentação das instâncias colegiadas em que a participação da família se dá 

de forma direta, a saber, o conselho escolar e a Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários (APMF). 

O Conselho Escolar, instância da Gestão Democrática, tendo 

como participantes representantes de todos os segmentos da escola, qual seja, 

a equipe pedagógica, equipe docente, das áreas administrativas, funcionários 

de serviços gerais, representante de alunos, de pais ou responsáveis, da 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) e de movimentos sociais. 

Suas reuniões acontecem ordinariamente conforme cronograma estabelecido 

em estatuto próprio e todas às vezes que a instituição julgar necessário para 

resolução de problemas pertinentes.  
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De acordo com o que a escola indica em seus documentos em 

relação a participação da família no Conselho Escolar, Veiga (1998) aponta 

que este conselho é um espaço de debates e discussões,  que permite que os 

professores, funcionários, pais e alunos possam expressar seus interesses e 

reivindicações, isso não significa que é  necessário reunir todas as pessoas 

envolvidas para cada decisão que deve ser tomada, mas que busquem os 

representantes de cada segmento. 

É necessário constatar que mesmo que a participação de pais 

e alunos nas decisões do conselho escolar não seja feita da maneira esperada, 

sabemos que essa instância é a que devemos recorrer para resolver possíveis 

problemas relacionados a vida escolar dos alunos. 

O documento (PARANÁ, 2009, p. 10) retrata que:  

 

A comunidade escolar é compreendida como o conjunto de 
profissionais da educação atuantes da escola, alunos 
devidamente matriculados e frequentado regularmente, pais 
e/ou responsáveis pelos alunos, representantes de segmentos 
organizados presentes na comunidade, comprometidos com a 
educação. 

 

Enfim o conselho escolar tem o intuito de abranger toda a 

comunidade, tendo como objetivo discutir, aprovar e acompanhar o Projeto 

Político Pedagógico da escola, sendo um eixo que abrange qualquer ação 

desenvolvida no estabelecimento de ensino. 

Já a APMF é um órgão especificamente de representação dos 

Pais, Mestres e Funcionários, que tem como finalidade promover a articulação 

entre vários segmentos organizados da sociedade e os setores da escola, 

garantindo eficiência e qualidade do seu funcionamento. No PPP a escola 

informa que a APMF está regularizada em relação a documentos e tem 

participação atuante no colégio.  

Isso vai ao encontro dos objetivos da APMF que são discutir e 

assegurar ao educando a participação nas tomadas de decisão no interior da 

escola; assegurar condições necessárias para o aprimoramento do processo 

de ensino e aprendizagem para que haja realmente integração entre família-

escola-comunidade e que as sugestões sejam postas em consonância com o 

PPP da escola. (PARANÁ, 2009) 
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Também é importante ressaltar que a escola onde foi realizada 

pesquisa documental e as observações é uma escola pública e Veiga (1998, 

p.119) coloca que a escola “[...] por ser pública, não poderá deixar de criar 

mecanismos para envolver a comunidade em seu dia-a-dia”, indo ao encontro 

da realidade da escola que se preocupa com a integração entre família-escola-

comunidade e desenvolve diversas atividades em que todos participem. 

 

4.2 OUTROS MEIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

De acordo com o Regimento da escola, compete à equipe 

pedagógica acompanhar o processo de ensino, junto aos alunos ou 

responsáveis, tendo como objetivo analisar a aprendizagem visando melhorias 

para a mesma. 

O regimento da escola traz especificamente os direitos e 

deveres de pais/responsáveis, sendo os direitos: ser respeitado como 

pai/responsável interessado no processo de ensino desenvolvido na  escola; 

ter conhecimentos das condições contidas no regimento da escola; ser 

informado sobre o processo de avaliação, de frequência e do rendimento 

escolar dos alunos; o dever de recorrer as notas no prazo determinado e 

participar de associações desenvolvidas na escola. 

Já os deveres dos pais ou responsáveis são: matricular o aluno 

na escola; acompanhar seu rendimento e sua assuidade; comparecer as 

reuniões quando lhe for solicitado; manter o aluno higienizado, uniformizado e 

com materiais necessários para as atividades escolares; proporcionar ao aluno 

que o mesmo seja pontual nos horários das aulas, cabe também aos pais ou 

responsável cumprir as disposições do regimento da escola. 

Isso vai ao encontro do que Silva & Varani (2010) colocam, que 

a educação é um dever da família e da escola, e que ambas possam garantir o 

ensino, suporte e apoio para o desenvolvimento da aprendizagem. 

De  acordo com Polonia & Dessen (2005, p.304) a família é 

“impulsionadora da produtividade escolar e do aproveitamento acadêmico e o 

distanciamento da família, podendo provocar o desinteresse escolar e a 

desvalorização da educação”. Ou seja um dos papéis da familia é a 

socialização da criança, proporcionar educação e cultura. 
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Tendo como base as observações realizadas em uma escola 

de grande porte de Cambé, por meio do estágio Supervisionado em Gestão da 

Educação escolar, foi possivel conhecer e observar as formas de participação 

da família na escola apresentados no Regimento Escolar e no PPP, como 

também outros meios que levam a família até a escola. 

De acordo com Polonia & Dessen (2005, p.305) 

 

Os benefícios da integração família e escola, particularmente, 
quando o projeto pedagógico da escola abre espaço para a 
participação familiar e reconhece os papéis diferenciados de 
ambas no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos 
alunos. É o projeto pedagógico que permite uma flexibilização 
das ações conjuntas, de forma complementar, e o 
desenvolvimento de repertórios singulares a cada espaço 
educacional. Enquanto a escola estimula e desenvolve uma 
perspectiva mais universal e ampliada do conhecimento 
científico, a família transmite valores e crenças e, como 
consequência, os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento se estabelecem de uma maneira coordenada. 
 

A integração entre família e escola também auxilia nos 

desenvolvimentos cognitivos, afetivos e sociais. É preciso que a escola saiba 

reconhecer e valorizar a participação da famíia no contexto escolar, como 

também servir de orientadora para que as famílias saibam exercer seu papel 

na educação.  

A participação da família na maioria das vezes acontece por 

solicitação da escola, como por exemplo, a entrega e assinatura de boletins. 

De acordo com a pedagoga da instituição a participação da familia nessa 

entrega e assinatura de boletins é bem pequena, e dentre a razões ela 

destacou que isto pode estar acontecendo em função de que tal entrega 

acontece no horário de aula dos alunos, e grande parte dos pais/responsáveis 

está trabalhando, no entanto, a pedagoga observou que nada impede que 

pais/responsáveis possam ter acesso em outros horários, ainda assim, a 

participação dos pais não se efetiva. 

Outros meios que levam a família até a escola são os 

problemas que acontecem em seu interior, nesses casos a escola solicita o 

comparecimento de pais/responsáveis para ficarem ciente da situação e para 

que possam contribuir para o enfrentamento do problema em que se 

encontram alguns alunos, como problemas referentes ao rendimento e ou 
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comportamento. 

Polonia & Dessen (2005) apontam cinco pontos de 

envolvimento da família com a escola: a primeira são as obrigações essenciais 

dos pais que “reflete as ações e atitudes da família ligadas ao desenvolvimento 

integral da criança e á promoção da saúde, proteção e repertórios evolutivos” 

(POLONIA, DESSEN, 2005, p.307), também é tarefa da família criar uma 

ambiente propício para que a aprendizagem escolar aconteça. O segundo 

ponto são as obrigações essenciais da escola, em que a escola busca 

estratégias adequadas para apresentar e discutir sobre os programas 

existentes na escola, comom também apresentar os progressos dos alunos. O 

terceiro ponto é o envolvimento dos pais nas atividades de colaboração na 

escola, esse se refere como a família tem participado nas atividades extra-

curriculares, como eventos culturais, gincanas, eventos, entre outros. No que 

se refere a este terceiro ponto ficou evidente a participação da família na 

escola onde a pesquisa foi realizada. O quarto ponto é o envolvimento da 

família nas atividades que afetam a aprendizagem e o aproveitamento escola 

em casa, nesse aspecto a família tem um papel de tutores/monitores nas 

tarefas escolares, com ou sem orientação do professor. O último ponto se 

refere ao envolvimento dos pais no projeto político da escola que a participação 

efetiva dos pais na tomada de decisão quanto as metas e os projetos da 

escola. 

Outros problemas também permeiam o dia-a-dia na escola, 

problemas estes que são trazidos de casa, e a escola deixa de cumprir suas 

obrigações para tentar solucionar problemas que deveriam ser resolvidos em 

casa.  

A família também é convidada a participar de atividades que 

envolvem o dia-a-dia na escola, como semana de interação à comunidade, e 

todos participam juntos, família, escola e a comunidade. 

Não só a escola convoca a família, mas algumas vezes a 

família é quem procura a escola, com o objetivo de ter conhecimento a respeito 

do desenvolvimento dos alunos, para se tornar aliada da escola e tentar 

resolver juntas os problemas que rodeiam os alunos. 

Isso vai ao encontro do que Polonia & Dessen (2005) 

ressaltam, segundo elas, as familias veêm de forma positiva a sua participação 
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no processo educativo, se tornando aliadas da escola, mas só acontece 

quando a família toma a iniciativa de conhecer o ambiente que fazem parte do 

dia-a-dia das crianças. 

A partir das observações realizadas na escola, foi possível 

compreender que a equipe pedagógica tem bastante preocupação em relação 

a essa interação entre família e escola, principalmente das famílias que não 

retornam as solicitações da escola, e a falta de interesse pelo desenvolvimento 

educacional. 

Também foi possível perceber nas reuniões da equipe 

pedagógica com as famílias que os pais que obtiverem uma boa experiência no 

seu processo de escolarização tem uma maior participação do que aqueles que 

nem concluíram os seus estudos, conforme Polonia & Dessen(2005) também 

apontam.  

Enfim concordamos com as palavras de Polonia & Dessen 

(2005, p.307) que concluem que: 

 

Os pais devem participar ativamente da educação de seus 
filhos, tanto em casa quanto na escola, e devem envolver-se 
nas tomadas de decisão e em atividades voluntárias, sejam 
esporádicas ou permanentes, dependendo de sua 
disponibilidade. No entanto, cada escola, em conjunto com os 
pais, deve encontrar formas peculiares de relacionamento que 
sejam compatíveis com a realidade de pais, professores, 
alunos e direção, a fim de tornar esse espaço físico e 
psicológico um fator de crescimento e de real envolvimento 
entre todos os segmentos. 

 

De acordo com a pedagoga, a escola vem buscando mais e 

mais essa interação entre escola-família-comunidade, mas para ir além, o 

grande desafio é que os envolvidos consigam cumprir o seu papel e valorizar a 

sua participação no desenvolvimento escolar das crianças, bem como a escola 

possa criar e reiventar novas estratégias que facilitem a participação de todos 

na escola. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos a transformação que a família teve no decorrer 

dos anos, e que novas configurações familiares foram surgindo. Décadas atrás 

as mulheres ficavam em casa para cuidar do lar e da casa. Já nos dias atuais 

vivemos em uma sociedade onde a família brasileira está fora de casa, pois 

precisa trabalhar para sustentar e garantir a sobrevivência de seus filhos. 

Mesmo sofrendo tantas modificações ao longo do tempo não deixa de ser 

influência na formação dos sujeitos nela inseridas.  

Além das confirgurações familiares é preciso entender o que é 

participação, partindo dos autores estudados foi possível observar que na 

sociedade atual o indivíduo compreende o que é participação, quando ele 

participa, sendo a família a primeira instituição em que ele se insere. 

A família também é a primeira instituição em que a criança se 

apoia para se inserir na sociedade e, consequentemente outras intituições 

sociais podem complementar na formação humana e cidadã da criança, é 

nesse momento que a interação entre família e escola contribui para a 

preparação do indivíduos. 

Sendo a escola uma instituição muito importante na sociedade, 

em que é a grande responsável pela transmissão e assimilação do 

conhecimento, e que contribui também para a cultura. É preciso que a escola 

esteja ao alcance de todos, independente de suas condições sociais, pois a 

educação é um direito e dever de todos os cidadãos. 

Com base nas observações realizadas foi possível 

compreender a importância da participação da família na escola, tendo clareza 

em suas funções no processo educativo, em consonância com o 

desenvolvimento do aluno. 

Conclui-se então que é possível sim que essa interação 

aconteça de forma positiva, desde que todos os envolvidos consigam se 

empenhar e realizar suas funções dentro do processo educativo, por meio das 

diversas formas existentes de participação da família no espaço escolar, sejam 

elas nas reuniões de pais, em eventos promovidos pela instituição, no conselho 

escolar ou na Associação de Pais, Mestres e Funcionários- APMF. 

Naturalmente, é importante lembrar que existem variáveis que comprometem 
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essa interação, e que estão fora do âmbito de atuação e resolução tanto da 

escola quanto da família, neste caso é preciso uma análise do problema para 

que não se culpabilize aqueles que de fato não tem responsabilidade sobre o 

problema e consequentemente não poderão resolvê-los.   

Sendo assim, é por meios de estratégias elaboradas, como 

observadas no campo de observação, que as mudanças tendem e devem 

acontecer, mesmo tendo avanços e retrocessos. No entanto a relação entre 

família e escola só deve auxiliar a melhoria da qualidade escolar, favorecendo 

positivamente todos os envolvidos. 

É fundamental destacar ainda que questões de natureza social 

que envolvem a familia e sua estruturação, assim como o impacto disto na 

escola, e nas relações que se estabelecem entre ambas as intituições são de 

extrema importância mas, devido a sua complexidade, não puderam ser 

devidamente tratadas nesse trabalho em função dos limites do mesmo. As 

dúvidas e inquietações originadas a esse respeito poderão compor projetos de 

pesquisas futuros. 
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