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RESUMO 
 
 

O tema abordado, qual seja a relação família escola, se justifica pelo seu relevante 
papel no desenvolvimento no campo educacional por abordar a participação dos 
pais na gestão escolar. Para tratar do tema, o problema que guiou este trabalho foi: 
em que medida a escola pública tem propiciado espaço para a construção de canais 
de participação da família na gestão escolar e qual a sua contribuição? O trabalho 
teve como objetivo geral compreender o papel da participação dos pais na gestão 
escolar na escola pública. A metodologia utilizada baseou-se em pesquisa 
bibliográfica abordando principalmente as obras de Engels (1981), Prado (1985), 
Libâneo (2004), Paro (2007, 2008) e Silva (2012). A realização do estudo 
proporcionou maior compreensão a respeito da importância em estabelecer uma 
relação entre a família e a escola, tendo em vista que para a efetiva ocorrência 
dessa relação é necessário que a escola pense em estratégias para viabilizar a 
participação efetiva da família. Conclui-se que cabe a escola também conhecer a 
família, pois, atualmente depara-se com diversas estruturas familiares, e, a escola, 
conhecendo as famílias, poderá identificar quais estratégias usar para aproximá-las. 
Uma vez que a família agindo em parceria com a escola, a possibilidade de obter 
bons resultados é maior, e para que essa aproximação seja cada vez maior, cabe 
também à escola dialogar cada vez mais com os pais buscando sua contribuição 
para a qualidade do ensino. 
 
Palavras-chave: Relação família-escola.  Gestão Democrática.  Participação. 
Democracia 
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participation in school management. 2015. 51fls. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The topic, namely the family relationship school, is justified by its role in the 
development in education by addressing parental involvement in school 
management. To address the issue, the problem that led this work was: to what 
extent the public school has provided space for the construction of family 
participation in school management channels and what is their contribution? The 
study aimed to understand the role of parental involvement in school management in 
public schools. The methodology used was based on literature addressing mainly the 
works of Engels (1981), Prado (1985), Libâneo (2004), Paro (2007, 2008) and Silva 
(2012). The completion of the study provided better understanding of the importance 
of establishing a relationship between the family and the school, considering that for 
the actual occurrence of this relationship is necessary that the school think of 
strategies to enable the effective participation of the family. It concludes that it is up 
to school also meet the family therefore currently faced with various family structures, 
and the school, knowing the families can identify which strategies to use to approach 
them. Once the family acting in partnership with the school, the possibility of 
obtaining good results is higher, and that this approach is increasing also is the 
school engage increasingly with parents seeking their contribution to the quality of 
education . 
 

Key words:  Family school relationship.  Democratic Management. Participation. 
Democracy. 
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INTRODUÇÃO  

 

O interesse pelo tema trabalhado surgiu durante as discussões feitas ao longo 

do curso de Pedagogia, mais especificamente nas aulas da disciplina de 

“Coordenação do trabalho pedagógico escolar e não-escolar”, em que foram 

trabalhadas questões relativas à família e a escolha pelo tema atual iniciou-se com 

as leituras realizadas e foi concluído mediante as reuniões de orientação do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

O tema abordado justifica-se pelo relevante papel do assunto no 

desenvolvimento do campo educacional, pois aborda a participação dos pais na 

gestão escolar, foco este considerado um pilar para a promoção de uma gestão 

escolar democrática e efetiva, além de que com a participação os pais contribuirão 

principalmente com a aprendizagem de seus filhos. 

O trabalho foi guiado pelo seguinte problema de pesquisa: em que medida a 

escola pública tem propiciado espaço para a construção de canais de participação 

da família na Gestão Escolar e qual a sua contribuição?  

A pesquisa teve como objetivo geral compreender o papel da participação dos 

pais na gestão escolar na escola pública brasileira. Enquanto objetivos específicos, 

buscou-se: analisar, historicamente, o conceito de família; buscar maior 

compreensão entre a relação família escola; compreender os mecanismos de 

participação em uma gestão escolar democrática. Buscar subsídios teóricos para 

compreender a participação dos pais na escola. 

Neste sentido, utilizei como metodologia a análise qualitativa. O estudo foi 

baseado, principalmente, nas obras de Engels (1981), Libâneo (2004), Prado (1985), 

Paro (2007, 2008) e Silva (2012). Em relação à estrutura, o trabalho foi dividido em 

três capítulos.  

No primeiro capítulo foram discutidos os diferentes conceitos de família, bem 

como a sua construção histórica, buscando ressaltar a sua importância social, seus 

valores e suas funções, além de apresentar as transformações que ocorreram 

durante ao longo dos tempos.  

No segundo capítulo foram apresentados, elementos para melhor 

compreensão acerca da escola, trazendo até a atualidade. Neste capítulo também 

foram abordadas questões referentes à gestão democrática, bem como foram 

discutidos os mecanismos que visam promover a participação na gestão escolar. 
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No terceiro capítulo foi abordada a importância da família na gestão escolar 

apresentando também as limitações encontradas para a efetivação da participação e 

sua contribuição a fim de promover um ensino de qualidade. 

E, por fim nas considerações finais, buscou-se apresentar uma síntese dos 

resultados a que chegamos neste processo de pesquisa, entre esses está presente 

necessidade da busca pela consciência de que na sociedade atual nos deparamos 

com diversas estruturas familiares, a importância de estabelecer uma relação entre a 

família e a escola, a importância de uma gestão democrática nesta instituição e que 

ela tenha ativo os mecanismos que promovam a participação dos pais na gestão 

escolar e a necessidade da escola dialogar com as famílias para que estas possam 

contribuir para proporcionar um ensino de qualidade. 
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CAPÍTULO I - FAMÍLIA: UMA INSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

 

Esse primeiro capítulo tem como objetivo apresentar e debater diferentes 

conceitos de família, bem como apresentar como se deu a construção histórica 

desta instituição. Inicialmente será apresentada sua conceituação, resgatando seu 

papel e suas funções no que se refere a sua organização social. Em um segundo 

momento será abordado o contexto que demarca diferentes fases de sua 

composição e organização, ou seja, as transformações que ocorreram, nesta 

instituição, ao longo da história da humanidade. 

 

1.1 A família e suas diferentes estruturas 

 

Os estudos acerca do tema família, entre esses, Prado (1981) e Bock, 

Furtado e Teixeira (1999), apresentam indicações de que, historicamente, esta 

instituição passou por diferentes constituições e composições, inclusive, com 

mudanças em seu papel. Portanto, trata-se de um tema cujo estudo remete a 

diversos formatos em diferentes momentos históricos. De maneira geral, pode-se 

afirmar, conforme expresso nas definições oferecidas pelo Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira (2001, p. 312) que 

família significa:  

 

[...] pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma casa, 
particularmente o pai, a mãe e os filhos, ou ainda, pessoas do 
mesmo sangue, origem, ascendência, reunião de gêneros. Família 
elementar: a que é constituída pelo casal e seus filhos; família 
nuclear. Família extensa: a que é constituída pela associação de 
duas ou mais famílias elementares. Família nuclear: Família 
elementar. 
  

Nesta direção, Prado (1981, p. 07), indica que em sentido popular a palavra 

família significa, num primeiro plano, pessoas aparentadas que vivem juntas, no 

geral, composta por pai, mãe e filhos, ou ainda “[...] pessoas de mesmo sangue, 

ascendência, linhagem, estirpe ou admitidos por adoção”. 

Com base no texto de Goldani (1984, p.1261 apud Nascimento, 2006), o 

conceito de família varia muito. O autor aponta que esse conceito se remete a uma 

ideia ligada ao caráter domiciliar que se define como conceito de família um grupo 
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de pessoas que vivem em uma mesma moradia. Sendo assim, esta definição de 

família consiste na associação de família à condição de residência em comum, 

considerando-se como membros da unidade familiar as pessoas que vivem no 

mesmo domicílio. Segundo o autor, as justificativas são que as estruturas 

domiciliares e o parentesco estão intimamente ligados e que os significados sócio 

demográficos seria o mesmo. 

Conforme Prado (1981, p. 51), o termo família vem do latim famulus que 

significa: “[...] conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor. Entre os 

chamados dependentes inclui-se a esposa e os filhos”. Esta concepção de família 

remete-se ao modelo de família patriarcal. A autora citada explica que o modelo 

patriarcal é um tipo de estrutura familiar em que não somente se identifica o 

indivíduo pela origem paterna (patrilinear), como também dá ao homem o direito 

prioritário sobre o filho e um poder sobre a pessoa de sua esposa. Também Samara 

(1986), observa que, nesse modelo: 

 

O chefe de família ou do grupo de parentes cuidava dos negócios e 
tinha, por princípio, preservar a linhagem e a honra familiar, 
procurando exercer sua autoridade sobre a mulher, filhos e demais 
dependentes sob sua influência (SAMARA, 1986, p. 12). 
 

 
Entende-se, a partir disso, que a família patriarcal apresenta características 

quanto à posição e relacionamento entre seus membros, em que predominava a 

dependência na autoridade paterna e a solidariedade entre os membros da família. 

Percebe-se que os tipos de família variam muito, para Prado (1981) a natureza das 

relações dentro de uma família vai se modificando, através do tempo, sendo que:  

 
O aspecto mais problemático da evolução da família está sem dúvida 
alguma ligado ao questionamento da posição das crianças como 
“propriedade” dos pais e à posição econômica das mulheres dentro 
da família. Inclui aí o questionamento da distribuição dos papéis ditos 
especificamente masculinos ou femininos, e esse é um problema 
chave para o surgimento de uma nova estrutura social (PRADO, 
1981, p. 09). 

 

Bock, Furtado e Teixeira (1999, p. 247) afirmam que o modelo de família, cuja 

organização:  

 

[...] consistia em pai, mãe e filhos, a chamada família nuclear ou 
“normal”, esse modelo de estrutura familiar era considerado ideal 
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pelo modo dominante de pensar na sociedade e também foi bastante 
usado para classificar outros modos de organização familiar como 
desestruturados, desorganizados e problemáticos. 
 

 A partir do exposto, entende-se que esta compreensão de família, é, sem 

dúvida, perpassada por um tipo de julgamento moralista, pois utiliza um padrão de 

família dita “normal” como referência, considerando, dessa forma, outros modelos 

como inadequados, modelos estes que sempre estiveram e continuam presentes 

tanto em outros momentos, quanto nos dias atuais.  

Conforme análise de Bock, Furtado e Teixeira (1999), na atualidade, é 

impossível não perceber a existência de inúmeras e diversificadas formas de 

estruturação familiar, como por exemplo, a família de pais separados. Estas famílias 

são formadas por novas uniões, das quais resultam da convivência dos filhos de 

casamentos anteriores e/ou novos filhos do casal. A família nuclear; a família 

extensa; a família homossexual; a família chefiada por mulher, enfim, existe uma 

infinidade de tipos familiares que a cultura e novos padrões de relações humanas 

vão produzindo.   

A família nuclear, conforme já mencionado anteriormente, é o modelo mais 

conhecido e valorizado e cuja composição é formada por pai, mãe e filhos. Segundo 

Prado (1981, p. 08) esse é o modelo mais encontrado e também o mais aceito, 

sendo de longa data sua visualização nos livros escolares, nos filmes, na televisão, 

mesmo que seja comum a vivência de esquemas diversos dentro das casas dos 

indivíduos. A família extensa, que é constituída pela junção de duas ou mais 

famílias, ou seja, união de casais e seus filhos. E a família homossexual, segundo 

Prado (1981), é quando duas pessoas do mesmo sexo vivem juntas, com crianças 

adotivas ou resultantes de uniões anteriores.  

Por sua vez, a família homossexual tem se deparado com diversos tipos de 

discriminação e preconceitos. Segundo Hobsbawm (1998) assim, como outros 

modelos de família, ela encontrou vários empecilhos e apesar de todas as 

dificuldades vivenciadas, esse tipo de constituição familiar lutou muito, fortalecendo-

se e atingindo patamares elevados em relação ao exercício de seus direitos sociais.  

 Esse último modelo, a família chefiada por mulheres, começou a existir em 

consequência de alguns fatores apresentados pelas autoras Almeida e Medeiros 

(2010): 
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Nos últimos anos, percebe-se que a economia capitalista vem 
acarretando mudanças no plano sócio-político-econômico do Brasil, 
as quais interferem na dinâmica e estrutura familiar, possibilitando 
mudanças em seu padrão tradicional de organização (ALMEIDA; 
MEDEIROS, 2010, p. 03). 
 

Em momentos anteriores os homens eram responsáveis por trabalhar fora 

para sustentar a si mesmo, sua casa, esposa e filhos enquanto a mulher se 

desdobrava com afazeres como gerenciamento da casa, cuidado com os filhos.  

  Como cita Sambrano (2006), a existência do modelo ideal de família 

composta por pai, mãe e filhos em que o pai é quem tem a autoridade e 

responsabilidade de sustentar a família e a mãe fica responsável pela educação das 

crianças, cuidado doméstico e afetivo e, às crianças, cabe o papel de brincar e 

estudar não está mais tão presente após grandes transformações que ocorreram na 

sociedade no século XX. As transformações sociais afetaram muito a dinâmica das 

instituições familiares dando um novo sentido e novos padrões a esse modelo 

citado.  

  Para Goldani (1994) apesar das transformações ocorridas na sociedade, a 

família tradicional (nuclear) é o tipo mais encontrado nos dias atuais, sendo a 

realidade da maioria dos alunos, porém este tipo de família sofreu algumas 

modificações a fim de se enquadrar nos modernos padrões sociais, em que se 

verifica que o papel da mulher é o de responsável pela maior parte das mudanças 

relacionadas à família. 

Com a mudança deste paradigma e as mulheres passando a chefiar a casa e 

sua família, elas se viram na necessidade de abandonar seus afazeres domésticos, 

sua casa e até mesmo seus filhos, para se inserirem no mercado de trabalho, 

mesmo que de forma inferior à dos homens. Mediante a entrada da mulher no 

mercado de trabalho, foram criadas as creches para garantir o cuidado e a 

aprendizagem das crianças no período em que a mãe estivesse trabalhando, e, 

consequentemente, os empregos “masculinos” tornaram-se acessíveis a elas 

garantindo assim sua sobrevivência e a de sua família. Nesse sentido, a análise de 

Hobsbawm (1998), demonstra que: “A família não era apenas o que sempre fora, um 

mecanismo para reproduzir-se, mas também um mecanismo para a cooperação 

social” (HOBSBAWM, 1998, p. 331/grifos no original). 

De modo geral percebe-se que o conceito de família nuclear, composta por 

pais e filhos, em que o homem deixava de ser o proprietário da família ocupando seu 
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papel de pai, provedor da esposa e filhos e a mulher não era mais considerada 

propriedade de seu marido, mas, sim mãe, educadora e protetora dos filhos e 

cuidadora do seu marido e do seu lar. Modelo este que tem vigorado com maior 

intensidade nos dias atuais. Historicamente, é possível afirmar que nem sempre foi 

dessa forma. É o que veremos no próximo segmento.  

 

1.2 A família e o contexto histórico 

 

A compreensão histórica da construção da noção de família possibilita a 

percepção das mudanças sofridas ao longo dos tempos e deixa claro que não existe 

um modelo único, nem um modelo ideal para esta instituição. 

 

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

 

Segundo o exposto é possível compreender que ao longo dos anos a 

concepção de família se deparou com diversas mudanças, ocasionando sua 

transformação, se deparando também com a evolução da sociedade em que a 

família esteja inserida, tendo em vista que diversos tipos de instituição familiar 

podem sobreviver independentes das condições socioculturais e econômicas de 

cada período histórico. 

Para entender tais transformações na concepção de família será necessário 

traçar alguns pontos históricos a fim de compreender a função social desta 

instituição no decorrer dos tempos. Nesse sentido, segundo Engels (1981) a família 

monogâmica é o modelo mais aceito, porém, os estudos de Morgan (apud ENGELS, 

1981) demonstraram que, desde a origem da humanidade a primeira forma de 

constituição familiar foi a “família consanguínea”, em que os grupos conjugais se 

formavam da reprodução que ocorria através de relações sexuais entre parentes 

consanguíneos, ou seja, irmãos e irmãs carnais.  

A segunda forma de família constituída é a chamada “família punaluana” em 

que os grupos se formavam, excluindo os pais e filhos das relações sexuais e 

também incluíram as relações carnais entre os irmãos e irmãs uterinos, ou seja, os 

irmãos uterinos ou os mais afastados tinham relações sexuais comuns com 
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determinado número de mulheres, excluindo suas irmãs. Para Engels este modelo 

de família se caracteriza da seguinte forma:  

 
Esse é o tipo clássico de uma formação de família que sofreu, mais 
tarde, uma série de variações e cujo traço característico essencial 
era a comunidade recíproca de maridos e mulheres no seio de um 
determinado círculo familiar, do qual foram excluídos, todavia, no 
princípio, os irmãos carnais e, mais tarde, também os irmãos mais 
afastados das mulheres, ocorrendo o mesmo com as irmãs dos 
maridos (ENGELS, 1981, p. 40-41). 
 
 

Com a evolução da “família punaluana”, surgiu a “família sindiásmica”, em 

que a poligamia por parte dos homens era algo comum e o casal não tinha 

obrigação de morar juntos. A partir desse modelo não era mais permitido as uniões 

entre parentes. 

E, finalmente, a partir da “família sindiásmica” nasce a “família monogâmica”, 

em um período que, que conforme Engels (1981) separa o estado médio do estado 

superior da barbárie, sua finalidade mediante a monogamia era a procriação de 

filhos cuja paternidade seja indiscutível, ou seja, exija-se a fidelidade entre o casal e 

a obrigação de coabitarem juntos. Nesse modelo tem-se também o controle do 

homem sobre a esposa e os filhos, e estes serão destinados a serem herdeiros dos 

bens de seu progenitor, como apresenta Engels (1981, p. 70), “[...] os únicos 

objetivos da monogamia eram a preponderância do homem na família e a procriação 

de filhos que só pudessem ser seus para herdar dele”. 

 A partir desse modelo citado é que se cria a divisão do papel do homem e da 

mulher, em que ao homem será atribuída a responsabilidade de sustentar a casa e a 

família e para a mulher destinava-se o papel de ser mãe, dona de casa e 

supervisora das escravas. Segundo Engels: 

  
A monogamia não aparece na história, portanto absolutamente, 
como uma reconciliação entre homem e a mulher, e menos ainda, 
como uma forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela 
surge sob uma forma de escravização de um sexo pelo outro, como 
proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado, até então, na 
pré história. [...] A primeira divisão de trabalho é a que se fez entre o 
homem e a mulher para a procriação dos filhos (ENGELS, 1981, p. 
70). 
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A “família monogâmica” sofreu diversas transformações no decorrer histórico, 

em especial quando surgiram os primeiros movimentos feministas, em torno do 

século XVII, aspecto este transformador para a cultura das mulheres. 

 

Sobretudo desde que a grande indústria arrancou a mulher ao lar 
para lançá-la no mercado de trabalho e à fábrica convertendo-a, 
frequentemente em sustentáculo da casa, ficaram desprovidos de 
qualquer base os restos da supremacia do homem no lar do 
proletariado, executando-se, talvez, certa brutalidade no trato com as 
mulheres, muito arraigada desde o estabelecimento da monogamia 
(ENGELS, 1981, p. 78). 

 

 
Mesmo com o fato de o modelo monogâmico ser primordial nessa época, 

ainda existiam homens que eram infiéis a suas esposas, mediante a essa posição as 

mulheres começaram a ser infiéis também com seus parceiros. Inicia-se ai umas das 

maiores mudanças na estrutura familiar monogâmica, a qual só aconteceu no século 

XIX.  

 

A família do proletário já não é monogâmica no sentido estrito da 
palavra, nem mesmo com o amor mais apaixonado e a fidelidade 
mais absoluta dos cônjuges, e apesar de todas as bênçãos 
espirituais e temporais possíveis. Por isso o heterismo e o adultério, 
eternos companheiros da monogamia, desempenham aqui um papel 
quase nulo; a mulher reconquistou, na prática, o direito de divórcio e 
os esposos preferem se quando já não se podem entender um com 
outro (ENGELS, 1981, p. 78). 
 

 

Sobre a dissolução das relações matrimoniais (o divórcio) e também sobre o 

aborto, Hobsbawm destaca que: 

 

O divórcio se tornou legal em 1970, um direito confirmado por 
referendo em 1974. A venda de anticoncepcionais e a informação 
sobre controle de natalidade foram legalizadas em 1971 e em 1975 
um novo código de família substituiu o velho, que sobreviverá do 
período fascista. Finalmente, o aborto tornou-se legal em 1978, 
confirmado por referendo 1981 (HOBSBAWM, 1998, p. 316). 
 
 

O estudo citado acima revela que essas tendências não atingiram por igual 

todas as partes do mundo, mas esses foram alguns fatores que influenciaram 

significativamente na transformação ocorridas na estrutura das famílias na 

atualidade. 
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Nascimento (2006), em estudo sobre o contexto brasileiro e seguindo a linha 

de análise de Hobsbawm (1998), observa que a transformação na estrutura da 

instituição familiar aconteceu mediante dois fatores: o primeiro foi a legalização do 

divórcio, o que de fato no Brasil tornou-se lei em 1977 e, o segundo, pelo surgimento 

da pílula anticoncepcional, que garantiu assim que homens e mulheres se 

prevenissem tendo a alternativa de uma vida sexual desvinculada de 

paternidade/maternidade. 

A partir desses elementos, percebe-se que a família como é conhecida nos 

dias de hoje não decorre de uma ação natural. Ela realmente foi transformada no 

decorrer da história do homem, transformações essas que mudaram os aspectos 

culturais para o surgimento de uma nova estrutura social. Assim, segundo Prado:  

 

As famílias, apesar de todos seus momentos de crise e evolução, 
manifestam até hoje uma grande capacidade de sobrevivência e 
também, porque não dizê-lo, de adaptações, uma vez que ela 
subsiste sob múltiplas formas. Jamais encontramos através da 
história uma sociedade que tenha vivido à margem de alguma noção 
de família. Isto é, de alguma forma de relação institucional entre 
pessoas do mesmo sangue (PRADO, 1981, p. 08-09). 
 

 
Apesar de todos os conflitos encontrados, a família exerce um papel 

fundamental no desenvolvimento da afetividade, da sociabilidade e também do bem 

estar físico dos indivíduos, principalmente no período da infância e da adolescência, 

se constituindo enquanto forte fonte transmissora de valores ideológicos. 

Entenderemos mais sobre o assunto no tópico a seguir. 

 

1.3 O papel/funções da família na atualidade 

 

Como já vimos, a organização familiar vem se transformando no decorrer da 

história do homem e junto a essas transformações, as condições históricas e as 

mudanças sociais vem determinando a maneira como a instituição familiar se 

organizará para cumprir sua função. 

Sabemos que toda e qualquer instituição familiar exerce sempre inúmeros 

papeis em prol da evolução do indivíduo. A família contribui na função social, na 

educação e ela também desempenha um papel primordial na transmissão da 

cultura. O estudo de Prado (1981, p. 36), demonstra que:  
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Entre inúmeras funções da família que correspondem a uma 
expectativa social, temos por exemplo: a função de identificação 
social dos indivíduos, as de reprodução, as de produção de bens 
(alimentação, vestuário, brinquedos, remédios etc.) e de consumo 
destas. Entre as expectativas das crianças e dos deficientes da 
família: a proteção de jovens, a educação e socialização da nova 
geração, os serviços domésticos de toda ordem (higiene, cozinha, 
costura etc.) o cuidado aos velhos quando deficientes. Entre as 
expectativas sociais do indivíduo as atividades de lazer (festas, 
reuniões, comemorações, passeios etc), civis, religiosas 
(transmissão e cumprimento de crenças e preceitos), fiscalização de 
comportamentos de obediência a hierarquias e autoridades etc. 
  

 Bock, Furtado e Teixeira complementam esse raciocínio afirmando que: 

 

Umas das funções sociais atribuídas à família é de transmitir os 
valores que constituem a cultura, as ideias dominantes em 
determinado momento histórico, isto é educar novas gerações 
segundo padrões dominantes e hegemônicos de valores e de 
condutas (BOCK, FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 246).  
 

 Vale a pena ressaltar que a família é a responsável pela sobrevivência física 

da criança como também na função psíquica, ela será a primeira mediadora de 

conhecimentos para criança. 

 

A família, do ponto de vista do indivíduo e da cultura, é um grupo tão 
importante que, na sua ausência, dizemos que a criança ou o 
adolescente precisa de uma “família substituta” ou devem ser 
abrigados em uma instituição que cumpra as funções materna e 
paterna, isto é, as funções de cuidado e de transmissão dos valores e 
normas culturais – condições para a posterior participação na 
coletividade (BOCK, FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 249). 
 

 A partir disso é possível entender que as funções da família acabam sendo 

repartidas com outras agências socializadoras, como as instituições educacionais, 

ou seja, as creches e as escolas. 

 Como já explicado anteriormente, com todas as mudanças pelas quais 

passaram a estrutura familiar, as instituições educacionais estão recebendo as 

crianças cada vez mais cedo, e, a partir disso, a escola, agora como uma instituição 

educadora, passa a ter grande poder de influência sobre o comportamento e 

direcionamento educativo das famílias, pois, muitas dessas crianças, passam mais 

tempo na escola do que com os próprios pais, por isso é de extrema importância a 

participação ativa dos pais na escola e tal situação vem exigindo destas instituições 
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um esforço cada vez maior no sentido do diálogo. É o que será tratado nos próximos 

capítulos. 
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CAPÍTULO II - O CAMINHO PARA UMA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: 

REPENSANDO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

 

 Nesse capítulo tem-se a pretensão de discutir conceitualmente a gestão 

democrática, contribuindo para a construção de um debate em torno de um ensino 

de qualidade. Serão tratados, em um primeiro momento, sobre aspectos históricos 

referentes à escola, explicitando o que é escola e qual a sua função perante a 

sociedade. Em um segundo momento, será abordado à importância de uma gestão 

democrática na escola para obter um ensino de qualidade. Por fim, trataremos sobre 

os mecanismos de participação em uma gestão escolar democrática. 

 

2.1- A Escola  

 

 Neste subitem será abordado quase exclusivamente sobre a escola e sua 

função, tendo como ponto de partida, o seu conceito e sua estruturação. A escola é 

a instituição provedora da educação formal que, ao longo do tempo, se transformou 

e para explicar esta transformação é preciso que se apresente um breve relato, em 

perspectiva histórica, apresentando a esta discussão pela via da educação e do 

trabalho, uma vez que ambos se relacionam para constituir a instituição escolar e 

também para formar o homem. 

 Segundo Manacorda (1996), o homem não nasce homem, é durante sua vida 

ou até mesmo durante seu treinamento para formar ele mesmo, que ele se forma 

homem. Com o passar do tempo, ele aprende a produzir a sua própria existência, 

acumulando experiências, noções e habilidades. Assim sendo, o homem se 

desenvolve com as relações sociais executando atos como o falar e o trabalhar, ou 

seja, o trabalho constitui-se com a presença do processo educativo e da formação 

do homem. Segundo Frigotto (2007): 

 

O trabalho como princípio educativo deriva do fato de que todos os 
seres humanos são seres da natureza e, portanto, tem a 
necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar 
seus meios de vidas [...] o trabalho como princípio educativo, então, 
não é uma técnica didática ou metodológica no processo de 
aprendizagem, mas um princípio ético-político. Dentro desta 
perspectiva o trabalho é ao mesmo tempo um dever e um direito. 
Dever por ser justo que todos colaborem na produção dos bens 
matérias, culturais e simbólicos, fundamentais a produção da vida 
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humana. Um direito por ser o ser humano um ser da natureza que 
necessita estabelecer, por sua ação consciente, um metabolismo 
com o meio natural transformado em bens para sua produção e 
reprodução (FRIGOTTO, 2007, p. 02-03). 
 

Entende-se a partir disso que o homem produz a sua existência a partir do ato 

de produzir materiais, assim, historicamente, se educam e educam as novas 

gerações a fim de garantir uma melhor existência. Segundo Saviani (2007) 

 

O desenvolvimento da produção conduziu à divisão do trabalho e, 
daí, à apropriação privada da terra, provocando a ruptura da unidade 
vigente nas comunidades primitivas. A apropriação privada da terra, 
então o principal meio de produção, gerou a divisão dos homens em 
classes. Configuram-se, em consequência, duas classes sociais 
fundamentais: a classe dos proprietários e a dos não proprietários 
[...] daí a caracterização do modo de produção antigo como modo de 
produção escravista. O trabalho é realizado dominantemente pelos 
escravos (SAVIANI, 2007, p. 155). 

 

Compreende-se assim, que a partir do desenvolvimento da produção e da 

apropriação de terras, originou-se a divisão dos homens, passando a existir então a 

classe dos proprietários e dos não proprietários de terra, acarretando, portanto, o 

modo de produção escravista. Manacorda (1996) complementa esta discussão 

afirmando o seguinte: 

 

A divisão do trabalho condiciona a divisão da sociedade em classes 
e, com ela, a divisão do homem; e como esta se torna 
verdadeiramente tal apenas quando se apresenta como divisão entre 
trabalho manual e trabalho mental, assim as duas dimensões do 
homem dividido, cada uma das quais unilateral, são essencialmente 
as do trabalhador manual, operário e do intelectual [...] a divisão do 
trabalho é, em sua forma ampliada, divisão entre trabalho e não 
trabalho (MANACORDA, 1996, p. 67-68). 

 

De acordo o exposto, a divisão do trabalho dividiu o homem e a sociedade 

humana onde essa foi separada, de um lado esta os responsáveis pelo trabalho 

manual e de outro está os responsáveis pelo trabalho mental, ou seja, ela está 

dividida em classes. É a chamada sociedade unilateral, em que o homem passa a 

ser apresentado como trabalhador e não trabalhador. 

A partir da divisão do trabalho explicado anteriormente, houve também a 

divisão na educação, expressa nas palavras de Saviani (2007): 
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A partir do escravismo antigo passaremos a ter duas modalidades 
distintas e separadas de educação: uma para a classe proprietária, 
identificada como a educação dos homens livres, e outra para a 
classe não proprietária, identificada como a educação dos escravos e 
serviçais. A primeira, centrada nas atividades intelectuais, na arte da 
palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar. E a 
segunda, assimilada ao próprio processo de trabalho (SAVIANI, 
2007, p. 55). 
 

Essa divisão de classes continuou mesmo com a abolição da escravatura, 

pois àqueles considerados da classe dos proprietários continuavam tendo os meios 

de produção e continuavam gerando lucros, e os considerados da classe não 

proprietária necessitavam vender sua força de trabalho para ter em troca um salário 

podendo assim manter suas necessidades básicas. 

 

O trabalho, então, de atividade produtora imediata de valores de uso 
para os trabalhadores, se reduz a mercadoria força de trabalho e 
tende a se confundir com emprego. O capital detém como 
propriedade privada, de forma crescente, os meios e instrumentos de 
produção. A classe trabalhadora detém apenas sua força de trabalho 
para vender. Ao Capitalista interessa comprar o tempo de trabalho do 
trabalhador ao menor preço possível, organizá-lo e gerenciá-lo de tal 
sorte que ao final de um período de trabalho – jornada, semana, mês 
- o pagamento em forma de salário represente apenas uma parte de 
tempo pago e a outra se transforme em ganho do capitalista ou um 
sobre valor (mais valia ou tempo de trabalho não pago) (FRIGOTTO, 
2007, p. 04). 

 

Desta forma, conforme Frigotto (2007) os trabalhadores acreditavam que 

estavam recebendo o que era justo, e isso fez com eles almejassem inserção social, 

fixando a ideia com que através da educação iriam conseguir uma vida melhor, 

então, o trabalho tornava-se uma moeda de troca onde os trabalhadores vendiam 

sua força de trabalho em troca receberiam educação tendo oportunidade de receber 

por isso. 

 

No plano da ideologia a representação que se constrói é a de que o 
trabalhador ganha o que é justo pela sua produção, pois parte do 
pressuposto de que os capitalistas (detentores de capital) e os 
trabalhadores que vendem sua força de trabalho, o fazem numa 
situação de igualdade e por livre escolha (FRIGOTTO, 2007, p. 04). 

 

Mediante a essas questões do sistema capitalista, em que os trabalhadores 

estavam se voltando para educação, a escola teve que se adequar para inclui-los. 

Segundo Saviani (2007), isso teve início mediante a revolução industrial. 
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Com o impacto da Revolução Industrial, os principais países 
assumiram a tarefa de organizar sistemas nacionais de ensino, 
buscando generalizar a escola básica. Portanto, à Revolução 
Industrial correspondeu uma Revolução Educacional: aquela colocou 
a máquina no centro do processo produtivo; esta erigiu a escola em 
forma principal e dominante de educação (SAVIANI, 2007, p. 159). 

 

Saviani (2007) ainda complementa observando que: 

 

A introdução da maquinaria eliminou a exigência de qualificação 
específica, mas impôs um patamar mínimo de qualificação geral, 
equacionado no currículo da escola elementar. Preenchido esse 
requisito, os trabalhadores estavam em condições de conviver com 
as máquinas, operando-as sem maiores dificuldades. Contudo, além 
do trabalho com as máquinas, era necessário também realizar 
atividades de manutenção, reparos, ajustes, desenvolvimento e 
adaptação a novas circunstâncias (SAVIANI, 2007, p. 159). 

 

Ou seja, a escola ensinava a como mexer nas máquinas e também ensinava 

os trabalhadores a fazer as manutenções. Sobre a incorporação do currículo da 

escola, Saviani (2007) acrescenta dizendo: 

 

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

 

Mediante a essa situação a escola passou a se readequar frente a essas 

exigências do mercado de trabalho, a partir disso a escola passa a separar aqueles 

voltados para as profissões manuais onde esses receberão um conhecimento 

prático daqueles voltados para as profissões intelectuais que receberão um 

conhecimento mais teórico e nessa perspectiva tem-se uma escola dual. 

A partir daqui podemos relacionar a família nesse contexto de expectativa de 

trabalho, pois se espera que o filho de empresário se torne empresário e o filho de 

operário se torne operário. 

Para Saviani (2003) “A escola existe para propiciar a aquisição dos 

instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o 
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próprio acesso aos rudimentos desse saber” (SAVIANI, 2003, p. 03). A escola é uma 

instituição socializadora do saber, mediante a isso ela não deveria conter dois tipos 

de saberes e sim um único e de qualidade para todos. 

Assim, esse saber mais elaborado consiste em um conhecimento 

sistematizado em que a sociedade passa a ler, escrever e a contar conteúdos, esses  

aspectos são fundamentais para a escola elementar. 

 

A escolar elementar não precisa, então, fazer referência direta ao 
processo de trabalho, porque ela se constitui basicamente como um 
mecanismo, um instrumento, por meio do qual os integrantes da 
sociedade se apropriam daqueles elementos, também instrumentais, 
para a sua inserção efetiva na própria sociedade. Aprender a ler, 
escrever e contar, e dominar os rudimentos das ciências naturais e 
das ciências sociais constituem pré-requisitos para compreender o 
mundo em que se vive, inclusive para entender a própria 
incorporação pelo trabalho dos conhecimentos científicos no âmbito 
da vida e da sociedade (SAVIANI, 2007, p. 160). 

 

A partir disso a escola, organizou suas atividades em currículo, assim para 

Saviani (2003) “[...] poderemos então afirmar que é a partir do saber sistematizado 

que se estrutura o currículo da escola elementar” (SAVIANI, 2003, p. 03/ grifos do 

autor). 

Quando menciona em receber um saber de qualidade, refere-se a uma 

instituição escolar de qualidade, ou seja, queremos dizer uma instituição pautada em 

princípios, em que, em muitos casos, deverão nortear a gratuidade, a democracia, o 

ensino público e entre outros, onde tudo isso está assegurado na Lei de Diretrizes e 

Bases da educação nacional (LDBEN 9394/96): 

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

sociais; 



27 

 

XII – consideração com a diversidade ético-racial. 

 

A instituição escolar que deseja formar pessoas para cidadania necessita 

primeiramente, entender qual é a realidade de seus alunos, podendo, a partir de 

então, educá-los para a democracia, pois assim todos terão em mente a ideia que 

eles próprios são integrantes fundamentais para gerar um ensino de qualidade.  

Sobre esta discussão Paro (2008) argumenta: 

 

Um fato relevante nas tentativas convencionais de democratização 
da escola é que elas adotam como paradigma um conceito 
tradicional de educação, ou seja, a democratização proposta, 
circunscrita ao âmbito das atividades- meios, não questiona as 
atividades-fim, ou não supõe a necessidade de sua transformação; 
estas, por sua vez, estão, em sua maioria, configuradas para realizar 
um ensino tipo tradicional, adequado a uma concepção de educação 
nada crítica, que está impregnada no senso comum e que pouco tem 
de democrático (PARO, 2008, p. 16-17). 
 

A partir do exposto percebe-se certa incoerência na relação de ensinar 

conteúdos que promovam um comportamento democrático, utilizando meios de 

relação autoritária. Vale ressaltar que a escola pública deve-se pautar na educação 

democrática, permitindo a participação dos alunos com maior liberdade nas 

decisões, porém a perspectiva democrática demanda um trabalho a ser realizado 

coletivamente, em que passa a envolver toda a equipe pedagógica, os funcionários 

da escola, as famílias e os alunos. Nos próximos segmentos deste capítulo serão 

aprofundadas algumas questões e, de forma mais específica, sobre a democracia e 

os mecanismos que promovem a participação na escola. 

 

2.2- Entendendo a Gestão Democrática  

 

 Para que se possa entender o que é gestão democrática e a importância 

dessa forma de gestão na escola a fim de se obter um ensino de qualidade, 

primeiramente é necessário saber de fato o que é gestão. Para Libâneo (2004), a 

gestão se caracteriza da seguinte forma:  

 

[…] a gestão é a atividade pela qual são mobilizados meios e 
procedimentos para se atingir os objetivos da organização, 
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envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-
administrativos (LIBÂNEO, 2004, p. 101). 

  

 Nesse sentido, Dourado (2003) complementa afirmando que: 

 

Muitos autores definem a gestão como administração e a gerência 
de determinadas atividades, incluindo o planejamento, a direção, a 
coordenação, a definição de metas e de funções das instituições 
sociais (DOURADO, 2003, p. 154). 

 

Entende-se, a partir do exposto, que gestão é sinônimo de administração, 

pois administrar, gerir, organizar, dirigir e tomar decisões enquadra-se no conceito 

de administração. 

 
Se falamos em “gestão democrática da escola”, parece-me já estar 
necessariamente implícita a participação da população em tal 
processo. Quando, entretanto, destacamos a “gestão democrática da 
escola”, para examinar as relações que tal gestão tem com a 
comunidade, parece-me que estamos imputando a ela um caráter de 
exterioridade ao processo democrático que se daria no interior da 
escola, como se, consubstanciada a democracia na unidade escolar, 
a comunidade fosse apenas mais um fator a ser administrado por 
meio das “relações” que com ela se estabelecessem. Se, todavia, 
concebemos a comunidade – para cujos interesses a educação 
escolar deve voltar-se – como o real substrato de um processo de 
democratização das relações na escola, parece-me absurda a 
proposição de uma gestão democrática que não suponha a 
comunidade como sua parte integrante (PARO, 2000, p. 15-16). 

 

Para Libâneo (2004) as escolas são instituições organizadoras, e nela 

prevalece à interação entre as pessoas, com o objetivo de promover a formação 

humana. É possível considerar a escola como uma organização, adotando um 

sentido amplo de organização onde em que reúne pessoas que interagem entre si e 

trabalham a fim de alcançar os objetivos dessa instituição. 

 

Para que as organizações funcionem e, assim, realizem seus 
objetivos, requer-se a tomada de decisões e a direção e controle 
dessas decisões. É esse processo que denominamos gestão. 
Utilizamos, pois, a expressão organização e gestão da escola, 
considerando que esses termos, colocados juntos, são mais 
abrangentes que administração (LIBÂNEO, 2004, p. 100). 

  

 Segundo Libâneo (2004), organização e gestão visam prover as condições, 

os meios e todos os recursos necessários ao ótimo funcionamento da escola e do 

trabalho em sala de aula promovendo o envolvimento das pessoas no trabalho por 
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meio da participação e fazer o acompanhamento e a avaliação dessa participação, 

tendo como referência os objetivos de aprendizagem, garantindo assim, a realização 

de aprendizagem de todos os alunos. 

 Pensando-se em gestão democrática na escola, fica implícita, 

necessariamente, a participação da comunidade nesse processo. 

 Silva (2012) define a partir do estudo de Antunes (2002), que a democracia 

escolar só se efetivará a partir de um processo de gestão escolar, com o objetivo de 

garantir a participação e a autonomia das escolas, ressaltando que a gestão escolar 

não visa apenas à melhoria do gerenciamento da escola, visa também à melhoria da 

qualidade do ensino. 

 Complementando este raciocínio, Paro (2007), observa diversas concepções 

sobre o que corresponde a um comportamento democrático, 

 

Essas concepções variam desde a mais completa permissividade, do 
“deixa fazer” porque todos têm direito de ser livres, passando pela 
autonomia construída no respeito mútuo, até chegar a certo 
“moralismo” de regras rígidas que devem ser acatadas por todos a 
fim de impor “limites” à própria democracia (PARO, 2007, p. 73). 
 

A gestão democrática é uma das reivindicações presentes na luta dos 

educadores em defesa de uma educação de qualidade. Essas lutas, para garantir a 

democratização da educação para um ensino de qualidade, se intensificaram a partir 

da década de 1980, mais especificamente, presente na constituição federal 

garantindo a gestão democrática na educação. 

 
A constituição brasileira, promulgada em 1988, traz em seu bojo um 
conjunto de princípios fundamentais a cidadania. Dentre eles, cabe 
ressaltar, nos capítulos referentes aos direitos sociais, a garantia do 
acesso ao ensino obrigatório e gratuito (direito público subjetivo), a 
gestão democrática do ensino público, a vinculação constitucional de 
recursos à educação (DOURADO, 2003, p. 151). 

  

A LDBEN/96 foi aprovada1 em dezembro de 1996. Esta lei é a expressão 

própria das diferentes forças políticas representadas no Congresso Nacional. 

Segundo Dourado (2003), esta lei contemplou parte das reivindicações de setores 

                                                 
1
 Logo após a promulgação da Constituição de 1998, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN/96) é formulada por vários setores da sociedade civil para complementar algumas 
reivindicações, sendo esta aprovada em 1996. 
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organizados da sociedade civil e, de forma particular a algumas bandeiras do Fórum 

Nacional em Defesa Pública, como: 

 

 concepção de educação: concepção ampla, entendendo a 
educação para além da educação escolar (escolarização); 

 fins da educação: educação como instrumento para o exercício 
da cidadania; 

 educação como direito de todos e dever do Estado: “garantia” 
da universalização do ensino básico (educação infantil, ensinos 
fundamental e médio); 

 gratuidade do ensino público em todos os níveis; 

 articulação entre os sistemas de ensino da União, dos estados 
e Distrito Federal e dos municípios; 

 instituição do Conselho Nacional de Educação e do Fórum 
Nacional de Educação, garantindo a representação de setores 
organizados da sociedade civil; e  

 gestão democrática nas instituições públicas (DOURADO, 
2003, p. 151). 
 

 A gestão democrática pode ser compreendida como um espaço de 

participação. Para Dourado2 (2003, p. 153): 

 
A gestão democrática, no sentido estrito, aparece na lei n°9.394/96 
como parte integrante, como princípio, do artigo 3º, inciso VII. Desse 
modo, segundo a LDB, o ensino será ministrado com base no 
princípio da garantia de “VII – Gestão democrática do ensino público, 
na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino 
(DOURADO, 2003, p. 153).  
 

 A LDB ainda fornece a garantia de instrumentos fundamentais a favor da 

participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar. 

 
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto político pedagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (LDB nº 9.394/96, 2015, p. 1202). 

 

 Desse modo, entende-se, que a partir de então surge a garantia de todos no 

processo de participação na gestão escolar. Nesse sentido: 

 
Todos esses princípios implicam uma escola nova, onde novos 
processos de participação na gestão da escola pública devem ser 
implementados, envolvendo comunidade, professores, 
coordenadores, supervisores, orientadores educacionais, pais e 

                                                 
2
 Segundo a LDB versão atualizada (2015), o inciso VII, foi atualizado para inciso VIII. 
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alunos na definição das políticas e na orientação para a gestão de 
sistemas com autonomia para a escola (DOURADO, 2003, p. 153). 

 

 Desse modo percebe-se que a construção da gestão democrática resulta da 

garantia da autonomia da instituição escolar e na participação efetiva da 

comunidade escolar em geral no processo de tomada de decisão. 

 A participação efetiva da comunidade escolar contribui significativamente nas 

tomadas de decisões, porém para que essa participação seja com qualidade, 

obtendo sucesso nas análises, compreensões e nas tomadas de decisões, deve-se 

ficar claro para o participante, qual o seu real papel na sua condição, é o que explica 

as autoras Gagno e Schane: 

 

A formação para uma participação ativa e com qualidade nos 
processos decisórios - uma conduta ativa e compromissada com o 
coletivo - é mais uma garantia de que a democracia seja efetivada. 
Não se trata de uma participação espontânea, sem direção, que 
apenas replique o senso comum. O indivíduo deve perceber-se como 
parte do todo social e histórico, deve compreender sua condição 
(GAGNO; SCHANE, 2012, p. 05). 
 

 Estamos acostumados com a ideia de gestão centrada só na figura do gestor, 

ou seja, o diretor da escola, uma gestão hierárquica. O sucesso da gestão 

democrática implica na realização conjunta de ações que resultem na participação 

de todos, ou seja, participação implica ação em torno de um coletivo, em que as 

decisões nascem de discussões coletivas, contrariando assim essa hierarquia 

vigente na gestão escolar. 

Conforme análise de Paro (2007) a democracia na escola remete-se a 

utilização dos seguintes mecanismos na gestão escolar: o conselho escolar, o 

conselho de classe, a associação de pais, mestres e funcionários e o grêmio 

estudantil e incluindo também a eleição de dirigentes e em outros órgãos colegiados 

que venham a existir. No próximo segmento trataremos sobre os meios de 

participação na gestão escolar. 

 

2.3- Sobre os mecanismos de participação na gestão escolar  

 

 Como vimos no segmento anterior, a gestão democrática é entendida como a 

participação efetiva de vários participantes da comunidade escolar como 

professores, estudantes, pais e funcionários da instituição escolar, mas para que a 
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participação ocorra, a instituição escolar precisa criar mecanismos para promover a 

participação da comunidade escolar no processo de gestão e organização escolar. 

Essa participação só será efetiva se todos os membros estiverem engajados na 

defesa de uma escola democrática. No entendimento de Dourado (2003): 

 

A gestão democrática da escola entende-se a implementação de 
modalidades de gestão, cujas formas de provimento e exercício 
efetivam-se pela presença de canais de participação no exercício do 
poder, nas tomadas de decisões (DOURADO, 2003, p. 154). 
 
 

 Entende-se a partir do exposto que quanto maior a participação da 

comunidade escolar nas discussões, maiores são as possibilidades de acerto nas 

decisões a serem tomadas e efetivadas na instituição escolar. Sobre a questão da 

participação, Libâneo (2004, p. 114) destaca a seguinte ideia: 

 

A exigência da participação dos pais na organização e gestão da 
escola corresponde a novas formas de relação entre escola, 
sociedade e trabalho, que repercutem na escola nas práticas de 
descentralização, autonomia, co-responsabilização, interculturalismo. 
De fato, a escola não pode ser mais uma instituição isolada em si 
mesma, separada da realidade circundante, mas integrada numa 
comunidade que interage com a vida social mais ampla. 

 

 Entre os diversos mecanismos implantados nas escolas para promover e 

incentivar a participação de toda a comunidade escolar destaca-se: o conselho 

escolar, o conselho de classe, a associação de pais mestres e funcionários e o 

grêmio estudantil compondo, assim, o colegiado. Segundo Dalben (1995),  

 

O Colegiado foi criado com propósito de acionar o processo de 
democratização das relações da escola. Seus membros são 
escolhidos através de eleição direta, contando com a participação de 
representação de pais, alunos, professores, pessoal técnico 
administrativo e especialistas, tendo na presidência o diretor da 
escola. Suas reuniões são estabelecidas anualmente e há, no 
mínimo, duas assembleias gerais com toda a comunidade escolar, 
para apresentação dos assuntos que necessitam de aprovação geral 
dessa comunidade (DALBEN, 1995, p. 103). 
 

 Entende-se por colegiado uma instituição em que os membros possuem 

poderes iguais, atuando em prol de uma gestão que faça a diferença. Essa ideia é 

reforçada por Silva (2012, p. 06), que a complementa afirmando que:  
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Todavia, é importante salientar que, o fato de a participação nos 
colegiados apresentar-se como uma nova forma de gestão não 
significa que o diretor perderá seu caráter de autoridade responsável 
pela escola. Por meio dos colegiados, ele poderá contar com o apoio 
de outras pessoas envolvidas no processo educacional para 
conseguir implementar os projetos de melhoria na escola e no 
ensino. Dessa forma, mais do que administrador preocupado em 
oferecer pessoas competentes para responder às exigências do 
mercado de trabalho, ele será um gestor preocupado com a 
formação do cidadão consciente, participativo. Deixará de exercer 
uma ação individual e passará a considerar o coletivo. 
 

 
 Compreende-se que esse novo conceito de gestão, permite que o Colegiado, 

órgão este responsável por representar a comunidade escolar, participe das 

decisões e também da própria gestão da instituição escolar. 

 Entenderemos a seguir do que se trata cada mecanismo de participação 

citado acima, pois para compreender a gestão democrática, é importante conceituar 

os órgãos que compõem o Colegiado fazendo com que a democracia se legitime. 

 O Conselho Escolar é uma das instâncias colegiadas na gestão da instituição 

escolar considerado o órgão máximo de gestão, órgão este responsável pela 

representação da comunidade escolar, fruto de um processo coerente e efetivo de 

construção coletiva. 

 O estudo de Paro (2000) apresenta como se dá a formação do Conselho 

Escolar, “O Conselho Escolar é composto por 21 membros: a diretora, oito 

professores, a assistente da diretora, uma funcionária, cinco pais e cinco alunos” 

(PARO, 2000, p. 138/grifos no original). 

 O autor ainda explica, para que o processo eletivo dos representantes dos 

alunos ocorra é necessário primeiramente saber quais alunos possuem interesse em 

participar, após um período de preparação dos candidatos ocorre uma votação 

secreta para saber quem será eleito. 

Gagno e Schane (2012) complementam definindo o Conselho Escolar da 

seguinte forma: 

 

O Conselho Escolar é um espaço importante no processo de 
democratização da escola, na medida em que reúne representantes 
de toda a comunidade escolar para discutir, acompanhar e definir as 
decisões referentes ao funcionamento da escola (GAGNO; SCHANE, 
2012, p. 11). 
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 A partir disso, entende-se que o Conselho Escolar é um espaço importante no 

processo de democratização da escola, pois reúne representantes de toda a 

comunidade escolar, como por exemplo, os pais, os alunos, os professores, e a 

coordenação pedagógica para acompanhar, planejar, discutir e definir, 

coletivamente, as principais decisões referentes ao andamento da escola no dia a 

dia. 

 Para Paro (2008), nas últimas décadas, de todos os mecanismos de ação 

coletiva na escola, o Conselho Escolar foi o que mais gerou polêmicas, expectativas 

e esperanças, destaca o autor que: 

 

Temido por diretores, que receavam perder seu poder no controle da 
unidade escolar; reivindicado por professores e suas entidades 
sindicais, que pretendiam com ele minimizar o autoritarismo do 
diretor e ter acesso ao poder nas unidades escolares; e objeto de luta 
de movimentos populares, que viam nele a oportunidade de 
reivindicar mais e melhor educação, o conselho de escola, junto com 
a eleição de dirigentes escolares, têm sido as características mais 
conspícuas das políticas educacionais daqueles sistemas de ensino 
que aceitam o desafio de democratizar a escola (PARO, 2008, p. 13). 
 

 Sobre a escolha de dirigentes Paro (2008, p. 14) destaca o seguinte: 
 

A eleição, como forma de escolha de dirigente escolar, tem-se 
constituído em importante horizonte de democratização da escola 
para o pessoal escolar e usuários da escola pública básica, que a 
vêem como alternativa para desarticular o papel do diretor dos 
interesses do Estado, nem sempre ocupado com o bom ensino, e 
articular sua atuação aos interesses da escola e daqueles que 
escolhem democraticamente (PARO, 2008, p. 14). 
 

 O conselho de classe é outro mecanismo importante no trabalho pedagógico. 

Paro (2008) complementa da seguinte forma: 

 

O conselho de classe, tem papel proeminente na avaliação escolar e 
pode ser de importância determinante na participação de estudantes 
(e mesmo de pais) nas tomadas de decisão a respeito do 
desempenho pedagógico de professores e demais educadores 
escolares (PARO, 2008, p. 12). 

 

 Dalben (1995, p. 16) define o Conselho de Classe como:  

 

Instância formalmente instituída na escola ou órgão colegiado, 
responsável pelo processo coletivo de avaliação da aprendizagem do 
aluno. Dele participam os diversos professores de uma determinada 
turma ou ainda o orientador educacional, o supervisor pedagógico e 
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um representante da secretaria da escola. Conforme a prática usual 
das escolas, o Conselho de Classe reúne-se quatro vezes por ano, 
depois de obtidos os resultados de cada bimestre, fornecidos pelos 
professores. [...] O conselho de Classe guarda em si a possibilidade 
de articular os diversos segmentos da escola e tem por objeto de 
estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno do qual 
desenvolve-se o processo de trabalho escolar.  
 

 A partir do exposto compreende-se que os membros do Conselho Escolar 

reúnem-se para discutir, com o objetivo de avaliar continuamente o aluno, 

proporcionando ações para um melhor acompanhamento no processo pedagógico 

da escola avaliando o processo de ensino e aprendizagem, deve também despertar 

no professor a necessidade da realização de auto avaliar-se, podendo assim 

reorganizar a prática docente aperfeiçoando, desde modo, o seu trabalho e 

proporcionando aos seus alunos um ensino de qualidade. Entende-se que o 

conselho de classe é um instrumento para analisar o desempenho do aluno, mas 

mais que analisar, ele proporciona uma reflexão na prática pedagógica. 

 A Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) é uma importante 

instância que promove a participação democrática representada pelos pais, 

professores e funcionários, onde esses membros colaboram na melhoria 

educacional e na inserção da família na escola. Em estudo sobre o tema, Paro 

(2000) observa que, em muitas instituições, o papel da APMF é apenas formal, 

afirma o autor: 

 

A APMF é obrigatório nas escolas públicas estaduais de 1º grau. Mas 
parece que em muitas delas sua existência é muito mais formal do 
que real […] a APMF deve ser constituída de um conselho 
deliberativo (composto por 11 pessoas), uma diretoria executiva (com 
nove cargos) e um conselho fiscal (com três pessoas), num total, 
portanto, de pelo menos 23 membros compondo seus diversos 
órgãos (PARO, 2000, p. 125). 

 

 Silva (2012) complementa a discussão sobre o papel desta instância da 

seguinte forma: 

 

A sua principal função, na atualidade, em conjunto com o Conselho 
Escolar, é atuar na gestão da unidade escolar, participar das 
decisões relativas à organização e funcionamento da instituição em 
seus aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros. Por muito 
tempo essa instância estava preocupada apenas com promoções 
que tivessem lucros para equipar as escolas e corrigir possíveis 
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prejuízos materiais no espaço físico da escola (SILVA, 2012, p. 19-
20). 

 

Nesse sentido, compreende-se que a APMF atua enquanto uma instituição 

sem fins lucrativos. No início de sua criação, esse órgão atuava com carácter mais 

voltado para assistencialismo e financeiro tendo o objetivo de arrecadar fundos para 

escola, mas com o passar do tempo foi assumindo o seu papel de principal órgão de 

integração entre a escola e comunidade, mantendo um diálogo entre escola e 

comunidade. Nessa perspectiva, 

 

Os representantes dessa nova gestão busca aprimorar as propostas 
de melhoria, nem tanto do espaço físico, mas das questões 
pedagógicas que permeiam esse cenário. Atuar sobre esses 
objetivos não depende só de alguns personagens, é preciso 
colaboração de todos, principalmente a dos pais. São eles os 
principais responsáveis por essas mudanças na estrutura 
pedagógica e de gerenciamento democrático das escolas dos seus 
filhos (SILVA, 2012, p. 20). 

 

 O Grêmio Estudantil é considerado um órgão de representação do corpo 

discente da instituição escolar, representando coletivamente as ideias dos 

estudantes e promovendo o desenvolvimento da consciência crítica e 

consequentemente promovendo a ampliação da gestão democrática.  

 Segundo Paro (2008) o Grêmio Estudantil se caracteriza da seguinte forma: 

 

[...] é uma alternativa de organização dos estudantes, mas, em geral, 
sem presença significativa, que representasse uma participação 
efetiva e decisiva dos estudantes nas tomadas de decisões na 
escola, o que não impediu que, em muitos casos, os alunos usassem 
da presença do grêmio para marcar sua ação em favor de uma maior 
participação discente (PARO, 2008, p. 12). 
 

 Moura (2010) complementa afirmando: 

 

O Grêmio Estudantil possui como tarefa central a realização de 
ações voluntárias orientadas por propostas de sensibilização da 
juventude para a necessidade do trabalho solidário. O núcleo dessas 
iniciativas reside no denominado protagonismo juvenil, que tende a 
ocupar o tempo livre dos jovens envolvendo-os em uma prática que 
tem na resiliência seu caminho ideal e que objetiva a busca de 
soluções imediatas dos problemas que surgem na comunidade 
escolar e/ou no seu entorno (MOURA, 2010, p. 275-276). 
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 Compreende-se mediante ao exposto que o Grêmio Estudantil não possui fins 

lucrativos, ele propõe representar os estudantes, expondo suas ideias e defendendo 

seus direitos, promovendo atividades educacionais, culturais e sociais. O Grêmio 

Estudantil é um espaço propício para desenvolver a democracia como também a 

ética dos estudantes. 

 Mediante ao conhecimento do que se trata cada mecanismo de participação, 

entende-se que a instituição escolar buscou se transformar em relação às formas de 

gestão, tendo-se uma escola voltada para realidade dos alunos e a gestão 

democrática é resultado dessa transformação. Daí a relevância de se possuir esses 

mecanismos ativos na escola, pois com eles a instituição escolar ficará atenta em 

relação às atividades e procedimentos que ocorre no interior dela, podendo assim se 

aperfeiçoar no seu desempenho e proporcionar melhorias na qualidade do ensino, 

retribuindo de uma forma positiva para a sociedade. 

Nessa perspectiva, compreende-se como fundamental abordar a discussão a 

respeito da participação da família na escola, portanto, essa discussão será o foco 

do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III - A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA: SEUS LIMITES E 

SUA IMPORTÂNCIA 

 

Nesse último capítulo tem-se o objetivo de apresentar a participação da 

família na instituição escolar. Inicialmente será apresentada a importância desta 

instituição na gestão escolar, em seguida serão abordados os limites que os pais 

encontram nessa participação e, para finalizar, apresenta-se a contribuição dos pais 

a fim de gerar um ensino de qualidade. 

 

3.1- A importância da participação da família na gestão escolar 

 

 Quando se trata de gestão escolar, logo imagina-se uma gestão democrática, 

que tenha uma efetiva participação dos pais, alunos, educadores e funcionários da 

escola. Para Paro (2000) isso acaba sendo considerado como uma coisa utópica, 

em que a palavra “utopia” significa o lugar que não existe, porém, isso não quer 

dizer que não possa vir a existir um dia, mas mediante a não existência e ao mesmo 

tempo se torna algo de valor, vira-se algo desejável do ponto de vista da solução 

dos problemas da escola. Todavia, pode-se pensar na escola como uma instituição 

que pode vir a contribuir para a transformação social. 

 

Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a 
escola que temos aí. E a transformação dessa escola passa 
necessariamente por sua apropriação por parte das camadas 
trabalhadoras. É nesse sentido que precisam ser transformados o 
sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior 
da escola (PARO, 2000, p. 10). 
 

 As análises de Paro (2000) indicam a existência de um sistema hierárquico, 

em que todo o poder está nas mãos do diretor. 

 
Não é possível falar das estratégias para se transformar o sistema de 
autoridade no interior da escola, em direção a uma efetiva 
participação de seus diversos setores, sem levar em conta a dupla 
contradição que vive o diretor da escola hoje. Esse diretor, por um 
lado, é considerado a autoridade máxima no interior da escola, e 
isso, pretensamente, lhe daria um grande poder de autonomia; mas 
por outro lado, ele acaba se constituindo, de fato, em virtude de sua 
condição de responsável (PARO, 2000, p. 11). 
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 Dessa forma, conforme análise de Paro (2000) é preciso reorganizar a 

autoridade no interior da escola, pois a partir do momento que se estabelece uma 

hierarquia na qual o diretor é o chefe, responsável em pôr as ordens na instituição 

escolar, automaticamente subdividem vários setores dentro da escola, 

transformando assim a imagem da pessoa, o diretor, e, muitas vezes, acaba sendo 

confundida com o próprio cargo, mediante isso será preciso mudar essa imagem do 

papel do diretor. Paro acrescenta sua ideia em relação a divisão da autoridade: 

 

A esse respeito, é preciso aprofundar as reflexões de modo a que se 
perceba que, ao se distribuir a autoridade entre os vários setores da 
escola, o diretor não estará perdendo o poder, mas dividindo 
responsabilidade. E, ao acontecer isso, quem estará ganhando o 
poder é a própria escola (PARO, 2000, p. 12). 
 

 O gestor escolar democrático tem como elemento chave na orientação 

exercer sua autonomia que lhe foi conferida, promovendo resultados no 

desempenho escolar. Conforme os estudos de Paro (2000), a gestão democrática 

como política de gestão escolar, deve ser vista pela instituição escolar como 

requisito principal na realização do trabalho pedagógico, pois será com a 

participação conjunta dos pais, dos alunos e da comunidade escolar como um todo, 

que será construído um projeto político pedagógico (PPP) de qualidade, em que de 

fato ira promover a educação e a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, 

 

A participação da comunidade na gestão da escola pública encontra 
um sem-número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual 
um dos requisitos básicos e preliminares para aquele que se 
disponha a promovê-la é estar convencido da relevância e da 
necessidade dessa participação, de modo a não desistir diante das 
primeiras dificuldades (PARO, 2000, p. 16). 

 

 É importante a escola, em especial que a equipe da gestão escolar que 

organiza a escola, tenha como objetivo principal possibilitar e incentivar a 

participação das famílias na instituição, deixando clara a importância do seu papel 

enquanto pais, de acompanhar a realização das atividades escolares de seus filhos, 

uma vez que esses pais são de extrema importância na construção do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da instituição escolar. 

 A escola deve fazer com que a participação da família seja efetiva, pois uma 

vez que os pais estejam aproximados da vida escolar de seus filhos, isso 
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influenciará consideravelmente no trabalho da gestão. Paro (2000) resume essa 

questão da seguinte forma: “Não basta permitir formalmente que os pais de alunos 

participem da administração da escola; é preciso que haja condições materiais 

propiciadoras dessa participação” (PARO, 2000, p. 13/grifos no original).  

No próximo segmento será apresentada a participação da família abordando 

os limites que os pais encontram na participação no ambiente escolar. 

 

3.2- A família na escola: limitações para uma efetiva participação 

 

 A participação da família na transmissão de conhecimentos para seus filhos é 

considerada de extrema importância, pois desta forma a família colaborará em 

parceria com a escola, ou seja, a educação realizada na instituição escolar terá uma 

continuidade no ambiente familiar, com o simples fato dos pais estarem ajudando, 

incentivando e acompanhando estão promovendo o desenvolvimento do estudo dos 

seus filhos. Porém a instituição familiar se depara com alguns empecilhos ou 

motivos que limitam essa participação.  

 Segundo Paro (2000), atualmente os pais estão procurando se eximir de suas 

responsabilidades pelo fato de já não aguentarem com todos os encargos que lhe 

são atribuídos. O autor ainda considera que a tarefa educativa deve ser algo que 

ocorra em forma de ação constante e nunca conflitante entre a instituição familiar e a 

escolar, mas infelizmente não é o que ocorre, a família está totalmente ausente 

disso, passando deixar a critério único e exclusivo da escola. 

 Existem vários motivos pelos quais os pais acabam passando por ausentes 

na escola, mas essa ausência muitas vezes não está relacionada a questão que os 

pais não se importam com a educação de seu filho. Muitos pais se preocupam em 

garantir presença em seu trabalho para poder assegurar a sobrevivência dos 

próprios filhos, e acaba atribuindo a escola uma responsabilidade que deveria ser 

repartida em forma de parceria. Na questão da educação escolar essa ausência 

pode ser entendida desde a falta de tempo dos pais para acompanhar 

periodicamente o desenvolvimento escolar de seus filhos até mesmo a falta de 

preparo e conhecimento necessário para que os pais possam realizar esse 

acompanhamento.  É o que está expresso nas palavras de Paro (2000): 
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A vida atribulada na sociedade moderna, com a consequência de 
falta de tempo e de ambiente propício na família é apontado como 
causa principal da atitude dos pais que precisam deixar seus filhos 
aos cuidados da escola durante períodos diários cada vez maiores. 
Considera ser muito difícil reverter esta situação, que é estrutural no 
funcionamento da sociedade, a partir da ação da escola. Assim, faz 
considerações a respeito da vida na sociedade atual, apontando para 
a perda de relações humanas que a escola não pode repor, dizendo 
ser muito difícil para o pai exercer seu papel de educador junto com a 
instituição escolar (PARO, 2000, p. 221-222). 

 

 Os estudos de Paro (2000) apresentam alguns limites encontrados que levam 

os pais a não participarem efetivamente na escola. 

 

O principal fator apontado como determinante da ausência de 
acompanhamento familiar são as condições materiais em que 
encontra a população usuária da escola. A esse respeito, são 
apontados desde a falta de local e materiais adequados para estudar 
no domicílio da criança até a escassez de tempo e o cansaço dos 
pais que têm que trabalhar duro todos os dias sem poderem dedicar-
se aos problemas escolares dos filhos (PARO, 2000, p. 225-226). 
 

 Segundo o autor citado acima também apresenta que uma das maiores 

dificuldades encontrado em relação à ajuda ao ensino das crianças em casa, está 

relacionado ao fato que faltam por parte dos pais os conhecimentos mínimos 

necessários para que assim possam auxiliar seus filhos em seus estudos. 

 Em relação ao cansaço e falta de esclarecimento dos pais citado acima, Paro 

(2000) propõem o seguinte: 

 

O cansaço dos pais em virtude do trabalho é uma das causas do 
assessoramento insuficiente aos alunos, mas aponta também a falta 
de esclarecimento dos pais como uma das causas importantes. […] a 
escola deveria propiciar esses esclarecimentos, discutindo com os 
pais a percepção de que as crianças não tem muito hábito de estudo, 
e dando-lhes subsídios que lhes possibilitem desenvolver nos filhos 
atitudes e comportamentos favoráveis à leitura e ao estudo de modo 
geral (PARO, 2000, p. 226). 
 

 As análises de SÁ (2001, apud CAETANO, 2004) apresenta os seguintes 

elementos para reflexão, apontando a existência de: 

 

[...] uma “duplicidade discursiva”, a família demonstra que possui 
preocupação e desejo de envolver-se com os assuntos escolares; por 
outro lado, os discursos dos educadores demonstram o interesse na 
participação dos pais em situações que acontecem fora dos muros da 
escola, como o auxilio nas tarefas de casa. Temerosos de que estes 
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últimos, ao obterem uma ampliação de poder frente a gestão escolar, 
terminem por invadir áreas que segundo eles não lhes pertencem 
como por exemplo: avaliação dos professores, definição do 
calendário e currículos escolares entre outros, os professores 
acabam ofertando possibilidades de participação restritivas, ou 
exigem um conhecimento que os pais não possuem, acabando por 
afastar a família (SÁ apud CAETANO, 2004, p. 01-02). 
 

 Com isso aos pais que recusam a oferta de participação devido a existência  

desse pensamento, acabam sendo taxados como pais irresponsáveis, levando 

assim a culpa do fracasso escolar de seu filho. Paro (2008, p. 208) acredita que 

“Para a maioria, embora a função característica da escola seja a de instruir ou 

informar, o componente formativo deve estar sempre presente”. 

 Embora a escola espera que a família de continuidade na educação que se 

deu início na escola, considera-se que a função da escola deve ser de informar e 

formar o indivíduo. Dessa forma as duas instituições criam expectativas uma sobre a 

outra: Para Caetano (2004):  

 
A dificuldade, entretanto, da efetiva construção dessa relação, de 
uma maneira que proporcione condições de igualdade na relação 
das duas instituições, isto é se estabelecendo uma parceria, onde a 
participação dos pais seja real, diferente daquela participação, onde 
enviam uma contribuição mensal, onde colaboram comprando rifas, 
ou vêm a escola para ouvirem a professora contar das inúmeras 
dificuldades dos filhos (CAETANO, 2004, p. 02). 
 

 Apesar de todas as limitações encontradas para a família participar do 

cotidiano da escola, seja por parte dos pais ou porque a escola não promove uma 

efetiva participação essa questão deve ser repensada, pois de uma coisa se tem 

certeza, o desenvolvimento do aluno ira depender do modo em que essas duas 

instituições se relacionam. 

 No próximo subitem compreenderemos essa relação, apresentando a 

importância da participação da família de uma forma em que os pais possam 

contribuir para a qualidade do ensino. 

 

3.3- A contribuição dos pais para promover um ensino de qualidade 

 

 No subitem anterior abordou-se a importância da participação da família na 

escola e os limites encontrados nesta participação. Nesse subitem tem-se a 
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pretensão de abordar de forma mais específica a contribuição dos pais no que se 

refere a qualidade de ensino.  

 Segundo Paro (2000) a participação dos pais junto a seus filhos na escola 

com intuito de um melhor desempenho escolar vem acompanhada de duas 

principais dúvidas, a primeira seria a alegação de que a função de ensinar é 

específica da escola, não cabendo aos pais arcar com encargos profissionais que 

são específicos da escola, alega-se a partir de então que os pais possuem o direito 

a uma boa educação escolar para seus filhos, sem ter de trabalhar também para a 

escola. 

 
Por um lado, o fato de a escola ter funções específicas não a isenta 
de levar em conta a continuidade entre a educação familiar e a 
escola; por outro, é possível imaginar um tipo de relação entre pais e 
escola que esteja fundada na exploração dos primeiros pela 
segunda. É impossível imaginar um tipo de relação que não consiga 
simplesmente de uma “ajuda” gratuita dos pais à escola. Pode-se 
pensar em uma integração dos pais com a escola, em que ambos se 
apropriem de uma concepção elaborada de educação que, por um 
lado, é um bem cultural para ambos e, por outro, pode favorecer a 
educação escolar e, ipso facto, reverter-se em benefício dos pais, na 
forma da melhoria da educação de seus filhos (PARO, 2000, p. 25). 

 

Paro (2000) apresenta a segunda dúvida onde trata-se do mal entendimento 

em relação a colaboração dos pais proporcionando melhor desempenho de seus 

filhos, onde refere-se à própria compreensão que os pais têm desse desempenho. 

Muitos entendem como desempenho os conhecimentos e habilidades apenas, em 

que estes são medidos pelos convencionais exames e provas onde compõem as 

avaliações para passarem de ano, vestibulares e provões.  

 O autor acredita que a escola possui mecanismos para comprometer-se em 

mudar essa situação: 

 

Acredito que a escola pode e deve comprometer-se com uma 
educação libertadora que, embora possa conter muito do que os 
atuais exames acadêmicos exigem, não se restringe a isso, 
constituindo-se em verdadeira atualização histórico-cultural das 
pessoas que as instrumentalize, na qualidade de sujeitos, a 
engrandecerem suas práticas político-sociais (PARO, 2000, p. 26). 

 

 A primeira relação que se tem entre família e escola inicia-se com a primeira 

socialização que a criança experimenta na infância onde é considerada primordial o 

desenvolvimento de hábitos de estudo, e é na família a instituição privilegiada para 
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desenvolver esse hábito muito antes da criança começar a frequentar a escola, uma 

vez que: “Isso deve servir de importante argumento em favor da defesa de medidas 

que visem a uma maior apreensão, por parte dos pais, da importância do 

conhecimento” (PARO, 2000, p. 26/grifos do autor). Entende-se que com o apoio 

dos pais desde a infância das crianças, quando elas forem para escola, chegaram lá 

estimuladas a aprender promovendo assim melhor desempenho. 

Paro (2000) complementa dizendo sobre a importante influência da ação da 

família: 

 

Existe uma crença unânime entre professoras, coordenadoras 
pedagógicas, funcionários e direção, na importância da ajuda dos 
pais para o bom desempenho dos alunos na escola. É bastante 
recorrente, especialmente no discurso do corpo docente, a afirmação 
da dependência do professor em relação ao que é feito, antes, na 
família (PARO, 2000, p. 34). 

 

 Entende-se a partir do exposto que a família é a instituição formadora do ser 

humano, ela forma o indivíduo como pessoa e o papel dos pais é fundamental, 

determinante para um bom desenvolvimento social e também educacional, os pais 

são considerados um espelho para seus filhos. 

 A instituição familiar deve estar sempre em parceria com a instituição escolar 

e para que essa parceria ocorra os pais devem ser incentivados a estarem sempre 

presentes dentro da escola onde esta deve oferecer um ensino efetivamente 

agradável. 

 Os estudos de Paro (2000) mostram que por mais que os pais inseridos na 

escola possam vir a atrapalhar ou até mesmo não entender o trabalho realizado pela 

instituição escolar deve ser feito periodicamente um trabalho de conscientização 

com os pais para que assim eles possam entender a proposta da escola e 

colaborarem para uma formação conjunta dos alunos.  

 Vale salientar um aspecto importante a respeito da participação dos pais, 

 

Os pais precisam sentir, e serem levados a sentir, a educação como 
uma co-responsabilidade de escola e pais, porque eles vêem a 
educação muito como obrigação da escola. Esta ideia é fecunda 
também com relação aos professores, no que se refere àquelas 
funções que eles acham que é responsabilidade exclusiva dos pais 
ou da família (PARO, 2000, p. 37). 
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 A partir disso compreende-se que a ideia de corresponsabilidade irá promover 

a participação efetiva dos pais e ira também estimular o desempenho dos 

professores e a escola como um todo. 

 Quando se fala na presença da participação dos pais com intuito de melhorar 

o desempenho dos filhos na escola, automaticamente essa presença está ligada na 

questão desde a afetividade até uma intervenção mais ostensiva, é que está 

presente na fala de Paro (2000): 

 

Um aspecto importante a considerar quando se procura averiguar a 
presença da participação em casa com vistas a um melhor 
desempenho dos filhos é o conceito que se tem dessa participação 
ou “ajuda” […] quando se reportam à ajuda dos pais em casa estão 
querendo se referir desde a um carinho ou afeto que pode parecer, 
em princípio, não relacionado com a vida escolar do aluno, até a 
intervenção mais ostensiva, ajudando nas lições em casa, ou 
exercendo um efetivo papel docente. Isto sem mencionar as 
intervenções na forma de punições e castigos e de realizações de 
lições em lugar dos próprios alunos, em vez de auxiliá-los a fazer 
(PARO, 2000, p. 39). 
 

 Conclui-se assim que o trabalho realizado pelo professor seria de modo 

facilitado se o aluno tivesse alguém que ele pudesse contar, alguém que o 

incentivasse convencendo-o da importância do estudar, estimulando ao máximo 

para o aprender significativo adquirindo um ensino de qualidade e quando esse 

aluno chegasse na escola, este já viesse predisposto para o estudo. Porém, a 

instituição escolar não ficará ilesa de realizar sua parte, incluindo a importância no 

fornecimento de um ensino de qualidade, ela também deverá pensar em uma forma 

que efetivamente promova o acolhimento dos pais atendendo os seus interesses 

educativos e o primordial que é oferecer a todos uma escola que promova a 

participação, considerando assim uma conquista para a escola. 

 No primeiro capítulo deste trabalho foi dito que é de extrema importância a 

participação ativa dos pais na escola, porém para que essa participação ocorra é 

necessário que a instituição escolar proporcione possibilidades de participação na 

escola e tal situação vem exigindo das instituições um esforço cada vez maior no 

sentido do diálogo. Pois se a família está inserida no contexto escolar, tendo acesso 

ao que está ocorrendo na escola, irá ajudar a obter bons resultados no processo de 

ensino. Contribui com esta discussão Caetano (2003) afirmando o seguinte: 
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A escola portanto também necessita dessa relação de cooperação 
com a família, pois os professores precisam conhecer as dinâmicas 
internas e o universo sócio cultural vivenciados pelos seus alunos, 
para que possam respeitá-los, compreendê-los e tenham condições 
de intervirem no providenciar de um desenvolvimento nas expressões 
de sucesso e não de fracasso diagnosticado (CAETANO, 2003, p. 
03). 
 

 Conforme mencionado no início deste trabalho, em nossa sociedade existem 

vários tipos de família, e a escola que possui uma gestão democrática que visa a 

qualidade de ensino, deve em primeiro lugar conhecer o seu aluno, sua rotina e a 

família com a qual ele convive, podendo, assim, traçar estratégias para promover 

uma efetiva participação da família no ambiente escolar. 
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CONCLUSÃO 

 

Esse estudo permitiu compreender a importância de estabelecer uma relação 

entre a família e a escola, porém para que essa relação ocorra é necessário que a 

escola pense em estratégias que promova o acolhimento dos pais atendendo os 

seus interesses educativos, possibilitando assim uma participação efetiva da família. 

 É de grande importância a busca pela consciência de que na sociedade atual 

nos deparamos com diversas estruturas familiares, considerada diferente da mais 

conhecida por todos: a família nuclear composta por pai, mãe e filhos. Mediante a 

essa consciência é preciso estipular relações que respeitam os mais diversos tipos 

de estrutura familiar. 

 Compreende-se também a importância de uma gestão democrática na escola, 

que tenha ativo os mecanismos que promovam a participação, permitindo à família o 

seu direito de participar, podendo assim, contribuir para proporcionar um ensino de 

qualidade. Entende-se que para a escola possa ofertar um ensino de qualidade a 

participação da família na instituição é de extrema importância, porém várias famílias 

se deparam com diversos limites que acabam ocasionando a ausência deles na 

escola. Dai a importância de que esta instituição, escola, deva conhecer o aluno e a 

família dele, pois como já mencionado anteriormente, cabe à escola proporcionar 

possibilidades de participação à família em diferentes espaços e tal situação vem 

exigindo cada vez mais da instituição escolar o exercício de dialogar para que essa 

aproximação seja cada vez maior. Pois se a família participar no contexto escolar, 

tendo conhecimento do que está ocorrendo na escola, ela ajudará a obter bons 

resultados no processo de ensino, agindo, dessa forma, em parceria com a escola. 

 A realização deste estudo proporcionou, para minha formação como 

pedagoga, a compreensão de que a necessidade de se conhecer a família e o aluno 

é muito importante, é necessário saber como a família do aluno está estruturada e, o 

primordial: saber qual a relação que ela tem com o aluno, e a partir desses 

conhecimentos, é possível pensar estratégias de como me aproximar da família, 

buscando estratégias para intermediar essa aproximação dos pais, promovendo 

uma ativa participação na educação de seus filhos. 
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