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RESUMO 

 

 

Silva, D. N. (2014). Significações de pais e professores sobre a relação família-escola: 

as armadilhas de um (des)encontro. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

  

 

Estudos apresentam a família e a escola como importantes contextos de 

desenvolvimento humano para a criança e cuja aproximação pode favorecer o 

desenvolvimento do aluno. A literatura aponta a necessidade de mais investigação das 

bases da relação família-escola, para entender os fatores que funcionam como barreiras 

ou promotores da aproximação e da parceria entre os dois segmentos, uma vez que estes 

ainda não estão suficientemente estabelecidos. Assim, este trabalho teve como objetivo 

compreender as significações construídas por pais e professores sobre a relação família-

escola, a partir das práticas dessa relação. Utilizou-se como referencial teórico a 

Psicologia Histórico-Cultural que concebe o ser humano como socialmente constituído 

no processo histórico e dialético. A coleta de dados foi feita principalmente por meio de 

entrevistas semi-estruturadas, tendo sido utilizadas a análise de documentos e 

observação da escola como instrumentos auxiliares para a obtenção dos dados. Foram 

entrevistados dez pais e dez professores do Ensino Fundamental de uma escola pública. 

As entrevistas com os pais foram realizadas nas residências e com os professores, na 

própria escola. A análise de documentos abrangeu o Regimento da escola, o Projeto 

Político Pedagógico e documentos do Colegiado e da direção da escola publicados no 

mural da instituição. A descrição da escola e suas práticas, produto da observação, foi 

feita a partir de fatos rotineiros ou esporádicos e diálogos informais, sempre direcionada 

pelos objetivos do trabalho e anotada em Diário de Campo. Na análise dos dados 

procurou-se compreender como pais e professores constroem os significados das 

práticas da relação família-escola, a partir principalmente dos dados obtidos nas 

entrevistas. A apresentação dos dados foi organizada em três grandes seções: 1) as 

práticas que relacionam família e escola, divididas em quatro tipos principais: práticas 

de informação-decisão, de acompanhamento, visitas individuais dos pais à escola e os 

eventos comemorativos e outros; 2) as barreiras na relação família-escola e as propostas 

de fatores promotores da relação família-escola. As barreiras foram organizadas em dois 

tipos: as que são atribuídas à família pelos professores e aquelas engendradas na 

dinâmica da escola. As propostas de práticas como fatores de promoção da relação 

família-escola foram organizadas também em dois tipos: fatores de promoção implícitos 

nas barreiras e nas falas dos pais e dos professores e as propostas de fatores de 

promoção a partir do Regimento e da observação de outras escolas. Nesta parte, foi 

interrogado a quem cabe a iniciativa da aproximação se ao governo, à família ou à 

escola, tendo sido apontando por pais e professores que a iniciativa deveria ser 

principalmente da escola. Na última seção, 3, foram sintetizados os significados da 

relação família-escola. A análise dos dados confirmou informações da literatura sobre o 

tema e permitiu identificar novos significados, como a percepção dos pais de que a 

escola não é deles, excluindo a concepção de parceria entre família e escola; a 

apreensão dos pais ao irem à escola por se sentirem não aceitos e nem bem 

recepcionados; a adoção de um novo foco no acompanhamento do aluno por parte dos 

pais e professores que, além do rendimento, comportamento e socialização do aluno, 

passa a incluir a segurança como fundamental na relação família-escola, porém, por 



 

razões diferentes para pais e professores; o significado da escola como lugar de perigo 

para pais e professores; a relação professor-aluno é ressignificada de uma relação de 

ensino-aprendizagem para uma relação que envolve perigo para os professores; a 

análise dos dados indicou, nas práticas, ausência de fatores que funcionem como 

promotores da relação, identificando-se apenas propostas promotoras desses fatores. As 

divergentes significações de pais e professores sobre a relação, apontaram para um 

distanciamento entre as duas instituições de origens, histórias, propósitos, culturas e 

saberes diferentes, com dificuldades de ambas as partes para promover a aproximação e 

que vivenciam verdadeiras armadilhas de um (des)encontro na própria relação. 

 

Palavras-chave: Relação família-escola. Pais. Professores. Ensino Fundamental. 

Psicologia Histórico-Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Silva, D. N. (2014). Signification of parents and teachers on school-family relationship: 

the pitfalls of a (mis)match. Doctoral Thesis. Instituto de Psicologia, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador. 

 

 

Studies present family and school as important contexts of the human development for 

the child and whose approach may favor the development of the student. The literature 

points to the need for further investigation of the foundations of family-school 

relationship, to understand the factors that act as barriers or promoters of the approach 

and partnership between the two segments, as these are not yet sufficiently established. 

Thus, this study aimed to understand the meanings constructed by teachers and parents 

on the family-school relationship, from the practices of this relationship. Historic-

Cultural Psychology was used as a theoretical framework that conceives the human 

being as socially constituted in the historical and dialectical process. The data collection 

was done mainly through semi-structured interviews, using document analysis and 

observation of the school as instruments for data collection. Ten parents and ten 

elementary school teachers in a public school were interviewed. Interviews with parents 

were conducted in homes and with teachers at the school. The analysis of the documents 

covered Rules of the school, the Political Pedagogical Project and documents of the 

Board and management of the school published in the institution announcement board. 

The description of the school and its practices, resulted from observation, was made 

from routine or sporadic events and informal dialogues, always directed by the 

objectives of the work and noted in a Field Journal. In analyzing the data it was sought 

to understand how parents and teachers build meanings of the practices of family-school 

relationship, mainly from data obtained in the interviews. The presentation of the data 

was organized into three major sections: 1) the practices relating family and school, 

divided into four main types: ways information-decision, monitoring, individual visits 

of parents to school and commemorative events, and others; 2) barriers in family-school 

relationship and proposed promoting factors of family-school relationship. The barriers 

were organized into two types: those that are assigned to the family by teachers and 

those engendered in the dynamics of the school. The proposed practices as factors 

promoting family-school relationship were also organized into two types: promoting 

factors implicit in the barriers and in the statements of parents and teachers, and 

proposals for promoting factors from the Rules and the observation of other schools. In 

this part, it was questioned who should have the approaching initiative; the government, 

the family or the school, having been pointed by both parents and teachers that the 

initiative should be primarily of the school. In the last section, 3, the meanings of 

family-school relationship were synthesized. Data analysis confirmed information from 

the literature on the subject and allowed the identification of new meanings, such as the 

perception of parents that the school is not theirs, excluding the concept of partnership 

between family and school; the apprehension of the parents coming to school because 

they feel not well accepted nor welcomed; the adoption of a new focus on student 

monitoring by parents and teachers that, in addition to achievement, behavior and 

socialization of the student, it now includes safety as fundamental in family-school 

relationship, though for different reasons for parents and teachers; the meaning of 

school as a place of danger for parents and teachers; the teacher-student relationship is 

re-signified from a relationship of teaching and learning for a relationship that involves 



 

danger to teachers; analysis of the data indicated, in practice, the absence of factors that 

act as promoters of the relationship, identifying only proposal promoters of these 

factors. The divergent meanings of parents and teachers about the relationship, pointed 

to a gap between the two institutions of origins, histories, purposes, cultures and 

knowledge, with difficulties from both parties in promoting the approach and 

experiencing true traps of a (mis)match in the relationship itself. 

 

Key-words: Family-School Relationship. Parents. Teachers. Public School. Historic-

Cultural Psychology. 

 

  



 

RÉSUMÉ  

 

 

Silva, D. N. (2014). Signification des parents et des enseignants sur la relation école-

famille: les pièges d'une (dé) réunion. Thèse de doctorat, Institut de Psychologie,  

Université fédérale de Bahia, Salvador.                

 

 

Des études montrent contextes familiaux et scolaires dans lesquels le développement 

humain est important pour l'enfant et dont l'approche peut favoriser le développement 

de l'élève. Les points de la littérature montrent la nécessité d'une enquête plus 

approfondie des fondements de la relation famille-école, de comprendre les facteurs qui 

agissent comme des barrières ou des promoteurs de l'approche et de partenariat entre les 

deux segments, et que ceux-ci ne sont pas encore suffisamment établies. Ainsi, cette 

étude visait à comprendre les significations construites par les enseignants et les parents 

sur la relation famille-école, et des pratiques de cette relation. A été utilisé comme cadre 

théorique une psychologie historique et culturel qui conçoit l'être humain comme 

socialement constitué dans le processus historique et dialectique. La collecte des 

données a été faite principalement par le biais d'entretiens semi-structurés, l'analyse de 

documents et l'observation de l'école . Dix parents et dix enseignants du primaire dans 

une école publique ont été interrogés. Entretiens avec les parents ont été menées dans 

les foyers et parmi les enseignants de l'école. L'analyse a porté sur les documents de  

règlements de l'école, le projet pédagogique politique et documents du Conseil  et de la 

gestion de l'école publié dans  le .murale pour d'informations La description de l'école et 

de ses pratiques,product de l'observation  a été obtenue à partir des événements de 

routine ou sporadiques et dialogues informels, toujours dirigés par les objectifs de 

travail et  notée dans le Journal de terrain. En analysant les données, nous avons cherché 

à comprendre comment les parents et les enseignants construisent le sens des pratiques 

de relation famille-école, principalement à partir de données obtenues lors des 

entrevues. La présentation des données a été organisée en trois grandes sections: 1) les 

pratiques concernant la famille et l'école, divisés en quatre principaux types :pratiques 

de information - décision, d’accompagnement, des visites individuelles des parents à 

l'école et des activités commémoratives, et d'autres; 2) les obstacles à la relation famille-

école et la promotion des facteurs  de relation famille-école. Les obstacles ont été 

organisées en deux types: ceux qui sont attribués à la famille par les enseignants et ceux 

engendrés dans la dynamique de l'école. Les pratiques proposées comme facteurs 

favorisant la relation famille-école ont également été organisées en deux types: la 

promotion de facteurs implicites dans les barrières et dans les états des parents et des 

enseignants, et des propositions pour la promotion des facteurs de régiment et 

l'observation des autres écoles. Dans cette partie, a été remis en question ,de qui devrait 

être l'initiative d'approcher : do gouvernement,de la famille ou de l'école, ayant été 

pointage pour les parents et les enseignants que l'initiative devrait être principalement 

de l'école. Dans la dernière section 3, les significations de la relation famille-école ont 

été synthétisées. L'analyse des données a confirmé l'information à partir de la littérature 

sur le sujet et a permis l'identification de nouvelles significations, comme la perception 

des parents que l'école n'est pas la leur,  l'exclusion du concept de partenariat entre la 

famille et l'école; l'appréhension des parents pour aller à l'école parce qu'ils se sentent 

pas bien acceptés ni accueillis; l'adoption d'une nouvelle orientation sur le suivi des 

élèves par les parents et les enseignants, en outre que le rendement, le comportement et 

la socialisation de l'élève, doit ëtre inclus la sécurité comme un élément clé dans la 



 

relation famille-école, mais pour des raisons différentes pour les parents et les 

enseignants ; le sens de l'école comme un lieu de danger pour les parents et les 

enseignants; la relation enseignant-élève passe do signifié d’une relation d'enseignement 

et de l'apprentissage a' une relation qui implique un danger pour les enseignants  ;l’ 

analyse des données a indiqué, dans la pratique, l'absence de facteurs qui agissent en 

tant que promoteurs de la relation, identifier lui-même que la promotion de ces facteurs 

proposés. Les significations divergentes des parents et des enseignants sur la relation, 

ont souligné l'écart entre les deux institutions origines, des histoires, des fins, des 

cultures et des divers connaissances, avec difficultés des deux parties de promouvoir 

l'approche et developpent un vrai pièges (des)réunion dans la relation elle-même.  

 

Mots-clés: Relation famille-école. Parents. Enseignants. École élémentaire. Psychologie 

Historique et Culturel. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O estudo dos significados construídos por pais e professores, sobre a relação 

família-escola, a partir de suas práticas, apresenta-se como um tema desafiador pela sua 

importância em uma sociedade marcada pela escolarização e em constante mudança. 

Assim, pesquisas recentes no Brasil apontam para a necessidade de mais investigação 

das bases da relação família-escola, para entender os aspectos que funcionam como 

barreiras ou como promotores da aproximação e da parceria entre os dois segmentos, 

uma vez que estes ainda não estão suficientemente estabelecidos (Oliveira & Marinho-

Araújo, 2010).  

 Embora haja um crescente número de artigos, e mesmo de dissertações e teses 

sobre o tema, a sua maioria aborda temas paralelos ou que tangenciam a relação família 

e escola, sem investigar a relação propriamente dita (Dias, 2009). Nesse sentido, 

Oliveira e Marinho-Araújo (2010) pontuam que poucas pesquisas psicológicas, mesmo 

em psicologia escolar, têm se ocupado da relação família-escola, daí resultando na 

necessidade de mais produção científica sobre o tema.  

 Além disso, de um modo geral, as investigações desenvolvidas sobre a relação 

família-escola limitam-se ou aos pais ou aos professores, sem estudar ambas as 

perspectivas, ou, ainda, sem considerar outros atores envolvidos (Oliveira & Marinho-

Araújo, 2010). Assim, o presente trabalho sobre a relação família-escola procura 

entender essa relação, a partir de uma investigação com pais e professores de uma 

escola pública do Ensino Fundamental. Apesar dos diversos trabalhos desenvolvidos 

sobre o tema, concordamos com Iannaccone (2013) quando declara que essa relação 

ainda precisa ser investigada para se entender o que realmente ocorre quando a escola e 

a família entram em contato. 

 Como parte da relação família-escola, a família corresponde a um grupo social 

que desempenha importante papel no processo de desenvolvimento de seus membros e, 

como primeiro contexto de desenvolvimento da criança, coloca-se como uma 

organização complexa e variada, inserida em um contexto social mais amplo (Biasoli-

Alves, 2004; Pratta & Santos, 2007). 
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 A família, independente de sua configuração, é desafiada, em seu cotidiano, a 

garantir os cuidados necessários à vida das crianças, o que inclui funções psicológicas 

de proporcionar afeto, prover suporte, especialmente em momentos de crise, e criar 

ambiente adequado para atividades práticas de apoio ao desenvolvimento cognitivo 

(Pratta & Santos, 2007). Além disso, na família, pelo processo socializador, o indivíduo 

elabora sua identidade e subjetividade (Romanelli, 1995); nesse processo adquire, na 

família, valores, normas, crenças, ideias e padrões de comportamentos sociais (Pratta & 

Santos, 2007; Szymanski, 2006).  

 No entanto, a complexidade da tarefa de educar para a cidadania, na história 

recente de uma sociedade escolarizada, demanda mais do que os esforços da família, 

abrindo espaço para outras instâncias sociais, especialmente para a escola, com suas 

diferentes propostas educacionais. Assim, atualmente, tarefas de cuidar e educar, que 

tradicionalmente pertenciam à família, são compartilhadas pela sociedade através dos 

meios de comunicação, da escola e de órgãos oficiais.  

      No Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Brasil, 

1990) convoca a participação da sociedade em geral, além dos conselhos tutelares, 

como encarregados de fiscalizar o cumprimento da legislação específica para crianças e 

adolescentes, seja na família ou na escola. Internacionalmente, organismos como o 

UNICEF (Fundo Internacional das Nações Unidas para a Infância e Adolescência) 

funcionam como agências de promoção de ações relacionadas ao cuidado, à proteção, à 

saúde, à dignidade e à educação das crianças. 

 Estudos apresentam a família e a escola como os dois principais contextos de 

desenvolvimento humano para a criança e cuja aproximação pode favorecer o 

desenvolvimento do aluno (Chechia, 2002; Oliveira & Marinho-Araújo, 2010) por 

estarem ligados pela educação dos filhos/alunos, esses dois agentes educativos 

partilham muitos interesses, conflitos e desafios que convidam à cooperação, haja vista 

a necessidade de compartilhar discursos que contribuam para o bem da criança 

(Barbosa, 2007).  

 Para Marcondes e Sigolo (2012), família e escola reconhecem a necessidade de 

colaboração mútua visando ao desenvolvimento escolar dos alunos. Essa conclusão é 

reafirmada nas falas de todos os pais e professores entrevistados neste trabalho. Da 

parte da escola, porém, identifica-se uma percepção negativa da família como 

"desestruturada", despreparada e desinteressada, percepção esta que se encontra calcada 
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no preconceito presente na escola em relação à família. Além disso, Marques (2011), 

mesmo considerando as vantagens da cooperação, alerta para dificuldades e 

desvantagens da aproximação entre família e escola, especialmente para famílias pobres 

que são distantes da cultura escolar. 

 Razões de natureza política também demandam pesquisas sobre a relação 

família-escola. O interesse crescente de políticas fora e dentro do Brasil, voltadas para 

promover a aproximação entre essas duas instituições, em nível internacional 

(UNESCO, 1998; UNESCO/OREALC, 2004, Silva & Bock, 2007) e nacional (LDBN, 

1996), tem sido destacado em trabalhos que tratam da valorização crescente, 

especialmente depois da década de 1980, do envolvimento da família na escola. Esse 

quadro demanda estudos em torno da relação entre esses dois ambientes, para entender 

o que acontece nas escolas do Brasil que, como outros países, tem orientado as políticas 

educacionais em direção à aproximação entre família e escola como fator determinante 

para o sucesso escolar dos alunos.  

 Apesar da valorização presente nas políticas e na legislação brasileiras, segundo 

o documento da UNESCO/MEC (Castro & Regattieri, 2010), após uma ampla busca 

por iniciativas de parceria entre escola e família no setor público, entre todos os 5.565 

municípios brasileiros (IBGE, 2011), conseguiu-se “localizar 18 experiências 

coordenadas por Secretarias Municipais de Educação e 14 realizadas por escolas sem a 

intervenção direta das SMEs [Secretarias Municipais de Educação]” (p. 11). Esse 

quadro indica a escassez de experiências de interação escola-família no universo de 

milhares de escolas municipais do Brasil, o que reforça a importância de ampliação das 

investigações sobre o tema. 

 Na busca do entendimento dessa relação, o presente trabalho procurou respostas 

para a indagação de como a relação família-escola é percebida por pais e professores e 

como constroem seus significados sobre essa relação, a partir das práticas desenvolvidas 

no cotidiano escolar. No estudo dessas significações, foi feita uma análise detalhada das 

práticas escolares que poderiam promover o encontro entre escola e família, dando um 

destaque especial para as barreiras e os fatores promotores da relação. 

 O trabalho foi organizado em seis capítulos, brevemente descritos a seguir:  

 O capítulo 1, Introdução, está dividido em três partes, com o objetivo de 

proporcionar uma compreensão geral do tema. Na primeira parte, são discutidas as 
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propostas de intervenção para promover a aproximação família-escola; na segunda são 

apresentadas influências históricas e políticas e, por último, as influências ideológicas 

presentes nos discursos e esforços para aproximar a família da escola, aproximação essa 

considerada por alguns autores (Epstein et al. (2009), como fator necessário ao sucesso 

do processo educacional. 

 No capítulo 2, denominado A Literatura sobre o Tema, são apresentados cinco 

conjuntos de estudos representativos do tema estudado, tratando da participação da 

família na escola, as funções sociais da família e da escola, os diferentes segmentos ou 

classes sociais em relação com a escola, os trabalhos com foco nos contextos e os 

papéis da família e da escola.  

 O capítulo 3, Os Fundamentos Teóricos, apresenta as origens da teoria 

Histórico-Cultural, que referencia este trabalho, e conceitos fundamentais como o signo 

e o significado; o conceito de unidade na vivência como ambiente social do indivíduo e 

os processos de significação. Ao final, apresenta-se a possibilidade de análise dos dados 

da pesquisa a partir do referencial teórico adotado. 

 No capítulo 4, apresenta-se O Método da Pesquisa. A pesquisa qualitativa é 

assumida como um processo de construção do conhecimento que entende o ser humano 

como sujeito diferenciado que, em sua singularidade, contém uma dimensão particular 

do fenômeno como um todo. A seguir, são apresentados objeto, problema e objetivos da 

pesquisa. São também descritos a escola, os participantes, os instrumentos e os 

procedimentos de coleta e análise de dados. 

O capítulo 5, A Apresentação e Análise dos Dados, traz a categorização, a 

descrição das práticas, bem como das barreiras e fatores promotores da relação família-

escola, seguidos dos significados que lhes são atribuídos pelos pais e professores, com 

comentários e interpretações dos resultados obtidos.  

 Para finalizar o trabalho, o capítulo 6, denominado de Considerações Finais, 

retoma os resultados apresentados no Capítulo 5 e analisa se os objetivos do trabalho 

foram atingidos a partir dos referenciais teóricos, metodológicos e da literatura sobre a 

relação família escola. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

"Nada na educação possui mais 

consenso do que a necessidade de 

envolvimento dos pais e da comunidade" 

(Epstein et al., 2009, p. 1).   

 

  

Família e escola são identificadas em diferentes trabalhos de pesquisa como os 

contextos desenvolvimentais mais importantes para a criança e o adolescente. A relação 

entre os dois ambientes têm sido estudada a partir de várias perspectivas, mas, 

especialmente, do posto de vista sociológico e psicológico. Para Silveira e Wagner 

(2009), enquanto a sociologia chama a atenção para o aspecto socializador da relação e 

as diferenças sociais e culturais entre ambas, o prisma psicológico parte das primeiras 

relações vividas na família e suas implicações no processo escolar. 

Esses dois contextos de desenvolvimento, nos quais a criança convive e entre os 

quais transita na maior parte do tempo, interagem em um processo complexo. Essa 

interação envolve compromisso, compartilhamento e reciprocidade entre ambos, com 

suas especificidades e assimetrias, e tem início quando o aluno se matricula no 

estabelecimento de ensino (Castro & Regattieri, 2010). 

  A aproximação entre família e escola tem sido tratada como necessária ou 

importante por vários autores. A título de exemplificação, selecionamos, abaixo, 

algumas afirmações que indicam essa necessidade e importância. 

 Para Damke e Gonçalves (2008), "é preciso" que escola e família se aproximem. 

Para Chechia (2002) é "necessário" que ambos os contextos se conheçam e reconheçam, 

visando elaborar estratégias que assegurem melhores condições de desenvolvimento 

pleno e integral das crianças que a eles pertencem. 

 De forma semelhante, Marcondes e Sigolo (2012) entendem que é 

"imprescindível" haver comunicação e colaboração entre ambos para o bem dos alunos.  

Para Damke e Gonçalves (2008), Chechia (2002), Marcondes e Sigolo (2012) e Perez 

(2012), a busca da boa relação família-escola "deve" fazer parte de qualquer trabalho 

educativo que tenha como foco a criança. Faria Filho (2000), identifica o tema como 
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estando entre os mais interessantes nas discussões de pesquisadores e gestores da área 

de educação, em todo o mundo. Pesquisas sociológicas com foco na relação família-

escola indicam que as chances de sucesso escolar dos alunos aumentam na medida em 

que os pais ou responsáveis se interessam pelo processo de escolarização (Lahire, 1997; 

Lareau, 2007; Paixão 2006; Portes, 2000). 

 Estudos da relação familia-escola, como o de Polonia e Dessen (2005), pontuam 

a convergência de pesquisas que apontam para os efeitos positivos da aproximação 

entre família e escola, porém reconhecem que a integração dos dois contextos não é 

uma tarefa fácil e nem deve ser encarada de forma amadora e idealística. Além disso, as 

autoras alertam para o cuidado com a importação de modelos de integração família e 

escola fora da realidade do Brasil, uma vez que estes precisam ser contextualizados, 

considerando as crenças, valores e peculiaridades dos ambientes sociais.   

 No sentido acima, Bhering e Siraj-Blatchford (1999) afirmam a necessidade de 

aproximação entre família e escola como “ponto pacífico”, mas admitem que 

“infelizmente, ainda não podemos contar com uma fórmula precisa que auxilie todas as 

escolas (e pais) e dê conta de diferentes contextos” (p. 211), no intento de envolver os 

pais na escola. As autoras também reconhecem os desafios oferecidos pela 

disponibilidade, capacidade intelectual e a situação psicológica dos pais, bem como a 

impossibilidade de se desenvolver o mesmo programa de aproximação em todas as 

escolas. Bhering (2003) destaca que falta conhecimento tanto à família quanto à escola 

sobre as diferenças e semelhanças do papel de ambas e de recursos para se conhecerem, 

o que agrava os desencontros entre pais e professores.   

          Por outro lado, embora muitos estudos tenham apontado vantagens e benefícios 

para o aluno na aproximação entre família e escola, essa relação se constitui na presença 

de conflitos e desencontros, algumas vezes não levando à desejada integração produtiva 

dos dois contextos. É nesse sentido que Nogueira (2005) alerta para a presença de 

tensões e contradições nos processos de interação entre os dois segmentos. Como 

indicação dessa complexidade na relação, a autora relaciona rótulos aplicados à relação 

família-escola em alguns estudos, tais como: “relação armadilhada” (P. Silva, 2003), 

“diálogo impossível” (Montandon & Perrenoud, 2001), “incompreensão mútua” 

(Montandon,1994), “mal-entendido” (Dubet, 1997), “proximidade distante” (R. B. 

Santos, 2001), “dificuldades de uma cooperação” (Comeau & Salomon, 1994) 

(Nogueira, 2005, pp. 575-576). 
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 Com ênfase na aproximação entre família e escola, Marques (2011), lembra os 

estudos realizados em Portugal, na década de 1980, influenciados por Don Davies, 

apresentando os benefícios para a escola, as famílias e os alunos. No entanto, segundo 

Marques (1998), tais conclusões passaram a ser problematizadas a partir da década de 

1990, em estudos de natureza sociológica, alertando para possíveis resultados danosos 

da participação dos pais na escola.  

 Entre os questionamentos à participação dos pais está o seu reduzido impacto na 

tomada de decisões da instituição, ressaltando que as famílias afastadas da cultura 

escolar têm pouca participação nos processos decisórios (Marques, 1998). Além disso, 

os benefícios da relação família-escola podem ser apropriados pelos pais de classe 

média e alta, inclusive nas associações de pais, em prejuízo das classes mais afastadas 

da cultura escolar, o que ajuda a manter as desigualdades (P. Silva, 2003).  

 Esse outro lado da questão indica que, segundo Marques (2011), a relação 

família-escola não se constitui uma solução mágica, uma panacéia, para os problemas 

enfrentados pelos pais, alunos e escola, podendo não melhorar o rendimento escolar dos 

alunos e aumentar as desigualdades já existentes entre as famílias, uma vez que as de 

classes pobres são suplantadas, na participação das atividades da escola, por famílias de 

classe média, por exemplo. Entretanto, continua o autor, apesar dos conflitos e 

desencontros, os problemas que podem advir da relação família-escola não anulam os 

benefícios dessa parceria que podem vir de bons programas de envolvimento parental. 

 Os exemplos acima são uma amostra da complexidade do tema que tem levado 

diferentes autores a admitirem, por um lado, a existência de aspectos negativos, 

enquanto outros têm destacado aspectos positivos da relação. Negativamente, de acordo 

com Silveira e Wagner (2009), a constante circulação de métodos, ideais, conceitos e 

valores entre as duas instituições pode pulverizar, modificar, afastar e desconstruir os 

objetivos da escola, entre outras modificações, conduzindo, eventualmente, a uma 

intromissão da escola na família (L. C. F. Oliveira, 2000, citado por Dias, 2009).  

 Mas, essa intromissão na família pode ser vista como algo positivo por alguns 

pais que sentem necessidade de orientação e vêem a escola como detentora de um saber 

que eles não possuem. Assim, estão dispostos a se deixar orientar e guiar pela escola, 

bem como a delegar autoridade para os professores e a instituição educarem os filhos. 

Essa expectativa paterna em relação à escola, descrita por D. N. Silva (2007), ocorre 
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desde que a escola ofereça segurança, qualidade acadêmica e eduque os filhos em 

harmonia com os valores da família.  

 Outra forma de entender a relação família-escola encontra-se na proposta de 

esferas separadas (Sá, 2002), ausente das políticas educacionais atuais, e refere-se à 

concepção de que a escola deve fazer seu trabalho sem interferir na vida familiar e vice-

versa. Isso pode significar uma relação de consumo de serviços educacionais que 

deveria interferir o mínimo possível na vida da família. 

  Assim como os pais, a escola também pode entender que as esferas de ação da 

família e da escola devem ser separadas e independentes e não necessariamente 

complementares. Essa possibilidade, bem como a que entende a relação família-escola 

como baseada no modelo de esferas de influências sobrepostas ou separadas (Epstein, 

1987) é discutida por Sá (2002) como se constituindo, nas experiências de professores e 

pais, uma parte do discurso ambíguo sobre a relação família-escola. Assim, de acordo 

com este último autor, os pais podem funcionar como recurso de emergência para a 

escola se houver necessidade, mas, em geral, a família seria uma peça sobrando, ou 

desnecessária, na engrenagem do trabalho da escola. Por outro lado, Epstein et al. 2009) 

a entendem como fundamental porque "nada na educação possui mais consenso do que 

a necessidade de envolvimento dos pais e da comunidade" (p. 1).   

 

1.1. A APROXIMAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

 Vários pesquisadores têm considerado a aproximação entre família e escola 

como importante para o desempenho ideal da escola e dos alunos e mesmo para a 

melhoria dos ambientes familiares (Bhering & Siraj-Blatchford, 1999; Chechia, 2002; 

Damke & Gonçalves, 2008; Marcondes & Sigolo, 2012; Perez; 2012). Entre as diversas 

pesquisas que têm proposto as vantagens dessa aproximação, as realizadas por Epstein 

(1987, 2011), têm alcançado destaque nos EUA com a aplicação de sua tipologia de 

aproximação família-escola e da teoria das esferas de influências sobrepostas (Epstein, 

1995, 2011; Epstein et al., 2009; Epstein, Coates, Salinas, Sanders & Simon, 1997).  

 À frente de iniciativas que promovem a aproximação família-escola, e tendo sua 

tipologia  aplicada em diferentes países, Epstein (1987) entende que o envolvimento das 

famílias, objetivando a ajuda aos filhos na escola, seria mais importante para o sucesso 
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dos alunos do que a condição salarial ou a educação da própria família. Assim, foram 

denominados de tipologias, por Epstein (1987), inicialmente, cinco tipos de 

envolvimento entre pais e escola, tendo o aluno como foco de atenção. Em seguida, um 

sexto tipo de envolvimento foi adicionado, mas, desta vez, envolvendo escola e 

comunidade (Epstein & Dauber, 1991).  

 Os seis tipos são resumidos a seguir: (1) obrigações básicas dos pais – que se 

referem às questões de saúde, segurança e bem-estar da criança, seu desenvolvimento, 

ingresso e acompanhamento na escola e em casa; (2) as obrigações básicas da escola – 

de enviar informações para os pais sobre a escola, suas atividades e sobre o progresso 

dos filhos; (3) o envolvimento dos pais na escola – para ajudar voluntariamente os 

professores, técnicos e gestores da escola em geral, seja em sala de aula ou em eventos 

curriculares e extracurriculares; (4) o envolvimento dos pais em atividades feitas em 

casa que auxiliam a aprendizagem e o rendimento escolar – as ajudas dadas à criança 

em casa por iniciativa dos pais ou professores; (5) o envolvimento dos pais no governo 

da escola – pais envolvidos nas tomadas de decisão em geral, em todas as comissões de 

ação interna ou que atuem junto a órgãos externos à escola e, finalmente, (6) a 

colaboração e trocas entre escolas e organizações das comunidades – relacionadas a 

programas escolares que colocam as crianças em contato com serviços de assistência à 

saúde e culturais. 

 Essa tipologia teria como objetivo promover e auxiliar na identificação de 

necesssidades de pais, professores e das crianças e auxiliar na implementação de 

programas ou práticas de aproximação familia-escola. Ao propor essa tipologia na 

aproximação entre família e escola, Epstein (1987), inicialmente, parte de um modelo 

teórico denominado modelo de esferas sobrepostas (the overlapping spheres), atuando 

em favor da criança. Essas esferas representam três forças: a familia, a escola e o tempo. 

Este último envolve a série e a idade da criança, bem como os valores e conceitos da 

época. A pressuposição no fundamento do modelo de esferas sobrepostas é de que, 

apesar das diferenças entre família e escola, ambos os contextos exercem influência e 

têm interesses comuns na relação centrada  no aluno.   Epstein (1987) reporta-se a 

Brofenbrenner (1979), uma vez que este autor inclui, em seu modelo bioecológico, as 

influências de quatro elementos por ele considerados importantes para o 

desenvolvimento humano: a pessoa, o contexto, o tempo e o processo.   
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 Entendemos que, no modelo bioecológico, como se apresenta no de esferas 

sobrepostas, o aluno (a pessoa), interage em contextos (esferas de influência da família, 

escola e comunidade). Também estaria presente o elemento tempo que corresponderia à 

duração da interação e às condições adequadas do momento histórico (valores, 

conceitos). Finalmente, o indivíduo poderia ser favorecido em seu desenvolvimento, 

dependendo da forma como se dá o processo entre esses elementos, denominados no 

modelo bioecológico de desenvolvimentais. A conclusão seria de que, quanto mais 

sobrepostas e convergentes as esferas de influência da escola e da família, em ações a 

favor da criança, mais sucesso teria esta em sua trajetória na escola.  

 Para Epstein et al. (2009), o consenso na educação em torno da participação dos 

pais, se justificaria por três razões: (1) o interesse dos administradores e professores, (2) 

o interesse dos pais e (3) as necessidades dos alunos. A primeira refere-se ao interesse 

de professores e administradores "de trabalhar de forma positiva com os pais e envolver 

a comunidade para o sucesso dos estudantes" (Epstein et al., 2009, p.1).  A segunda 

razão acima, indicou o "interesse dos pais de saber se a escola está oferecendo educação 

de alta qualidade e de como ajudar os filhos a conseguir o melhor e como se aproximar 

e se comunicar com professores e administradores" (Epstein et al., 2009, p. 1).  

 Portanto, segundo Paixão (2007) os pais teriam interesse na educação dos filhos, 

mas a buscam para obtenção do diploma que garantiria ascensão social, sem maiores 

envolvimentos com a vida da escola. Nesse sentido, o não comparecimento à escola por 

parte dos pais não poderia ser classificado como desinteresse. Segundo Lahire (1997), o 

interesse dos pais na escolarização dos filhos pode ser demonstrado de outras formas 

direta e indiretamente, sem a presença no espaço da escola. O interesse dos pais se 

revela, por exemplo, matriculando, fornecendo material escolar e uniforme, cobrando 

resultados em casa, oferecendo ambiente apropriado para os estudos ou proporcionando 

reforço escolar com professor particular.  

 A terceira e última razão apresentada por Epstein et al. (2009), está relacionada 

às necessidades dos alunos. Nas palavras da autora, seria porque os "estudantes querem 

ser bem sucedidos na escola. Eles estariam cientes de sua necessidade de orientação, 

apoio e encorajamento dos pais, professores, de membros da família e de membros da 

comunidade" (Epstein et al., 2009, p. 1). Mas, o apoio da família e da comunidade não 

significa, necessariamente, que deva acontecer pela transferência de tarefas de ensino e 

de administração escolar para os pais.  
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         Os pais podem apoiar os filhos de diferentes formas, porém, para orientá-los 

acerca do funcionamento da escola, das regras de convivência na instituição, de seu 

sistema, filosofia de ensino ou apoiá-los no dever de casa, haveria uma demanda de 

capacitação dos pais por parte da escola. Geralmente, supõe-se que os pais entendem de 

escola e sabem os conteúdos dados para ajudar os filhos nas tarefas, mas essa suposição 

não encontra respaldo na realidade das famílias, especialmente das famílias pobres. 

Estudos têm indicado que, embora os pais achem a aproximação importante, também 

reconhecem que a escola precisa criar e fortalecer os mecanismos para essa participação 

(Paro, 2008; Varani & Silva, 2010).  

 Segundo Nunes et al. (2009), no processo de aproximação a escola precisaria 

levar em conta conjuntos diferentes de ações, adequados às suas respectivas 

necessidades e que funcionassem como processos de mediação entre escola e família. 

Ainda, segundo estes autores, a utilização de processos de mediação, visando aproximar 

família e escola, ajudaram os pais a modificar sua atitude face à escola e à educação dos 

filhos, independente de sua condição sócio-cultural e econômica.   

 Além disso, a ajuda por parte da escola, no campo técnico da educação, pode ser 

aproveitada pelos pais em vista da instituição ser especializada na transmissão dos 

conhecimentos sistematizados, em contraposição aos conhecimentos não sistematizados 

da família. Essa troca de saberes, no âmbito do ensino formal entre pais e professsores, 

pode ser produtiva entre as partes, com vantagem para os pais, que podem dispor de 

orientação especializada na educação escolar dos filhos. 

 Como vimos, estudos reconhecem a necessidade e importância da aproximação 

entre família e escola para o rendimento acadêmico e o comportamento dos alunos. 

Porém, essa aproximação precisa ser vista como um processo de mudança que vise 

superar diferentes barreiras decorrentes da forma como historicamente escola e família 

têm interagido (ou não). Por outro lado, para haver a aproximação é necessário que se 

operem mudanças pela adoção de práticas contextualizadas em cada comunidade ou 

cultura escolar, produzindo uma ressignificação das práticas que constituem as relações 

entre as duas instituições. Pela complexidade da relação, são muitos os desafios dessa 

(re)construção. 

 Passemos, agora, a partir da literatura, à discussão de razões que motivaram o 

interesse crescente pela aproximação entre família e escola no cenário internacional e 

no Brasil.         
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1.2. INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS E POLÍTICAS 

 

 No âmbito histórico específico do Brasil, diferentes influências colaboraram 

para promover a aproximação entre família e escola.  Desde o século XVII, a 

profissionalização e a socialização atribuídas à família, em colaboração com a igreja, 

começaram a se deslocar para a escola (Campos, 2011). Igreja e família perdem, 

progressivamente, a credibilidade como par institucional de educar para a vida urbana, 

bem como sua predominância como reprodutora das relações de produção (Althusser, 

1970).  

 A valorização da escola teve continuação, no Brasil, com o movimento 

republicano que aparece no século XIX, sob influência Iluminista e liberal, visando 

preparar o novo cidadão através da renovação da escola primária (V. C. A. Silva, 2008). 

Nessa época, a importância da família como agente educador em união com a escola 

constituiu um novo par de influência na preparação do cidadão, em substituição ao 

antigo par família-igreja. 

 Esse ressurgimento da família no cenário nacional, como instituição formadora 

importante para o novo cidadão, encontra uma explicação também na cruzada de 

reformas promovidas pelo movimento escolanovista, com sua nova proposta 

educacional, que teve origem no final do século XIX e se desenvolveu até por volta de 

1930. Em sua ênfase, o movimento valorizava a participação da família no processo 

educacional, promovendo a aproximação entre família e escola (Dias, 2009; Faria Filho, 

2000).  

 Além do escolanovismo, a cooperação entre ambas as instituições passa a ser 

perseguida também pelo movimento higienista que se desenvolve entre o final do século 

XIX e início do XX, espalhou-se pelo mundo e chegou ao Brasil, unido às políticas em 

busca do cidadão ideal para o estado moderno. O movimento higienista, representado 

no Brasil pelo médico Miguel Couto, propunha que o movimento se aproximasse da 

escola como forma de alcançar a família, difundindo os bons hábitos e costumes a 

serem adotados no interior dos lares, visando a melhoria da qualidade de vida da 

população (Campos, 2011). 
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 A influência de intelectuais brasileiros também é apontada por Campos (2011) 

na tendência da aproximação família e escola no Brasil, além do escolanovismo e do 

movimento higienista. Entre os intelectuais encontravam-se Armanda Álvaro Alberto e 

Cecília Meireles com produção e atividades intelectuais que, difundidas pelo país, 

promoviam a ideia da aproximação entre família e escola para a educação ideal. Esses 

precedentes históricos e as influências internacionais proporcionaram o cenário para o 

crescente interesse na relação entre os dois ambientes. As influências internacionais, 

através dos tratados já mencionados e de influências do banco mundial, produziram 

efeitos imediatos na legislação e nas políticas educacionais do Brasil, como veremos a 

seguir. 

 O interesse relativamente recente para aproximar família e escola pode ser visto 

nas ações em alguns países desenvolvidos, como aponta Nogueira (2006). Nos Estados 

Unidos, o interesse na colaboração entre família e escola apareceu na oitava meta da 

educação nacional do governo de Bill Clinton para o ano 2000 (Goals 2000: Educate 

America Act, 1994). Semelhantemente, na Inglaterra do governo de Tony Blair, a 

criação dos contratos formais entre família e escola, em 1990, convidava os pais a se 

comprometerem a assumir responsabilidades relacionadas à assiduidade, disciplina 

escolar e deveres de casa dos filhos. Os pais, nas escolas inglesas, têm sido obrigados a 

se comprometerem legalmente, através dos “behaviour contratcs”, com o 

comportamento dos filhos na escola, sob pena de multa ou prisão (Telegraph, 2011). Na 

França, em 1998, foi lançada uma campanha, pelo Ministério da Educação, para 

promover a parceria família-escola, criando a “Semana dos pais na escola” (Nogueira, 

2006, p. 155; França, 1998).  

 A relação família-escola, segundo Carvalho (2000a), tornou-se objeto de 

crescente interesse nas políticas no Brasil, a partir da influência do Relatório Coleman 

(1966) nos Estados Unidos (EUA). Esse relatório refere-se a uma pesquisa que 

envolveu uma amostra de mais de quinhentos mil alunos norte-americanos e incluiu 

também professores, gestores e pais de alunos.   

 No Relatório Coleman (1966), as condições sócio-econômicas aparecem como 

responsáveis pelas desigualdades no desempenho escolar dos alunos, sendo a família e o 

contexto social da escola os fatores mais importantes para o desempenho dos estudantes 

(Brooke & Soares, 2011), mais ainda do que a estrutura das escolas, os seus processos 

internos ou a qualificação dos professores. A influência do Relatório Coleman (1966), 
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de acordo com Carvalho (2000a), contribuiu para as políticas educacionais que 

privilegiam a relação família-escola no contexto americano e também no brasileiro.   

 Outra importante pesquisa com resultados favoráveis à relação família-escola, 

como elemento importante para o sucesso dos alunos, foi realizada na Inglaterra. Seus 

resultados foram publicados no Relatório Plowden (1967) que, entre outras coisas, faz 

referência à influência das condições de moradia dos alunos e às instalações das escolas. 

Mas, o trabalho considerou que os efeitos desses aspectos sobre o sucesso dos 

estudantes eram menores do que o envolvimento dos pais com a escola e a vida escolar 

dos filhos. Os resultados indicaram que, por exemplo, pelo menos em termos 

comparativos com a família, fatores diretamente relacionados à escola não aparecem 

como fortes preditores do desempenho escolar (Brooke & Soares, 2011). O Relatório 

Plowden (1967) influenciou as políticas educacionais na Inglaterra, com diversas 

recomendações para aproximar família e escola. 

 A tendência à valorização da relação família-escola encontra expressão na 

Europa continental com a Eurydice (1997). Eurydice é uma rede européia que colige e 

difunde informação comparada sobre as políticas e os sistemas educativos europeus, sob 

a forma de estudos e análises de temas específicos. Evidenciando as diferenças e as 

tendências comuns entre os sistemas educativos europeus, a Rede Eurydice contribui 

para melhorar as políticas educacionais e enriquecer o debate sobre a educação na 

Europa. Uma de suas metas centrais, desde 1995, foi a definição de objetivos comuns de 

educação para a União Europeia até 2010. A opção dessa Rede pela aproximação 

família e escola, no âmbito educacional, produziu políticas e acordos internacionais que 

tiveram influência sobre o Brasil. 

  Essas políticas encontram-se em diferentes documentos de órgãos 

internacionais e nacionais como (1) na Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 

realizada em 1990, em Jomtien, na Tailândia (UNESCO, 1998) e citadas nas 

disposições transitórias, no Título IX da Lei Federal 9394, de 20 de dezembro de 1996 

ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN, 1996), (2) na parte do 

documento dirigido à América Latina sobre a "Participación de las famílias en la 

educación infantil latino-americana" (UNESCO/OREALC, 2004) e (3) nas políticas do 

Banco Mundial relativas a diretrizes educacionais no Brasil (Silva & Bock, 2007; 

Altmann, 2002). Esses documentos indicam um interesse internacional na questão 

educacional com vistas a atingir metas relacionadas à aproximação família-escola. 
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          No Brasil, a LDBN (1996), tem sido apontada como o resultado, pelo menos em 

parte, das políticas internacionais que recomendam a aproximação família e escola 

(Altmann, 2002). Ao tratar da relação família-escola, a LDBN (1996), evidencia 

alinhamento com as políticas internacionais. Por exemplo, no capítulo IV, que trata da 

Organização da Educação Nacional, estabelece-se, no artigo 12º, que "os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de: (...) VI - articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola". Essa articulação é 

especificada nas alíneas seguintes. 

 Na alínea VII, a lei incumbe a escola de "informar os pais e responsáveis sobre a 

freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 

pedagógica”.  E, na alínea VIII, “notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz 

competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação 

dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 

percentual permitido em lei" (LDBN, 1996).  

 A participação dos pais, na lei, continua como na realidade observada hoje, ou 

seja, como auxiliares externos que participam em segundo plano. Professores e 

funcionários também ficaram sob a palavra final do diretor, sobre quem repousa a 

responsabilidade de responder pela escola. Esse papel do diretor não foi alvo de 

alteração na LDBN (1996), salvo sua indicação por eleição, mas esse processo eletivo 

ocorre somente na educação pública. Mesmo o advento da nova LDBN (1996), que 

determina a gestão democrática, não produziu mudança significativa na forma como os 

diretores de escolas atuam. Aspectos relacionados à gestão escolar democrática não são 

desenvolvidos na lei. 

 Assim, vale ainda a observação de Paro (1987, 2008) sobre o papel do diretor da 

escola que se constitui obstáculo à gestão democrática, uma vez que não divide 

responsabilidades com os demais atores da escola. Percepção semelhante aparece no 

trabalho de Scheinvar (2007), num escopo mais amplo, ao descrever o estabelecimento 

de conselhos, fruto do movimento democrático na década de 1980 e presente na 

constituição de 1988, em seu propósito democrático. Depreende-se, de seu trabalho, que 

os objetivos democráticos presentes no estabelecimento dos conselhos educacionais 

acabam frustrados devido à estrutura historicamente autocrática do país. Em relação à 

escola, segundo a autora, o problema também se encontra em sua estrutura, descrita 
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como vertical e inerentemente autoritária, sem espaço para a participação efetiva dos 

pais e dos alunos. 

 Como resultado dessa estrutura escolar, ainda se pode ver, nas escolas, o 

compartilhamento de tarefas, mas o mesmo não pode ser dito no que se refere à 

autoridade, colocando o diretor numa função centralizadora e autoritária. Assim, de 

acordo com Borsoi (2013), a gestão participativa nas escolas ocorre ainda de forma 

bastante tímida, particularmente no que diz respeito ao protagonismo dos pais. 

 Na LDBN (1996), o artigo 13º, VI, refere-se aos docentes como devendo 

colaborar nas "atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. As 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica deverão ser 

estabelecidas de acordo com as peculiaridades de cada escola, seguindo os princípios de 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes" 

(LDBN, 1996, art. 13, II, VI). No entanto, nem os documentos internacionais, nem seus 

reflexos na legislação e políticas nacionais têm conseguido transformar 

significativamente o quadro de distanciamento entre família e escola. E, tratando-se 

também da participação democrática dos professores, Scheinvar (2007), pontua que esta 

participação não acontece como resultado da mesma estrutura autorítária da escola que 

se encarrega de silenciá-los. 

 Um esforço para passar do discurso à prática, por parte de governantes, na 

aproximação família-escola, encontra-se na instituição do "dia nacional da família na 

escola". Esse dia foi comemorado, pela primeira vez, em 21/4/2001, durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). Essa providência, que persiste no calendário do 

Ministério da Educação (MEC) até os dias atuais, reafirma a posição assumida pelos 

governos sobre a necessidade de participação das famílias na escola, como um dos 

elementos importantes para o sucesso escolar dos alunos. 

De acordo com o subsecretário-adjunto de Desenvolvimento do Ensino do 

governo FHC, "integrar pais, responsáveis, alunos, professores e diretores em torno da 

mesma causa, que é a Educação democrática e de qualidade, é um passo muito 

importante para o futuro do país” (Agência Brasil, 2002). Essa providência teve como 

incentivo a divulgação dos resultados do Sistema de Avaliação de Educação Básica 

(SAEB). Esses resultados trouxeram informações sobre melhorias nas notas e 

diminuição da evasão escolar de alunos cujos pais acompanhavam seu desenvolvimento 

nas aulas (SAEB, 2013).  
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Percebemos que, em declarações de governo, o discurso se apresenta ambíguo, 

advogando a democratização, mas delimitando a participação dos pais tão somente 

como de “acompanhamento” dos filhos nas aulas. Além disso, enquanto a LDBN 

propõe a participação democrática dos pais e professores na vida da escola, o regimento 

atribui ao diretor o papel de responsável legal e a quem cabe a decisão para respaldar ou 

não as deliberações dos conselhos e comissões da escola.  

Em resumo, com base nos aspectos históricos e políticos em torno do interesse 

pela aproximação família-escola, podemos entender que essa aproximação foi resultado 

da convergência de diferentes tendências. Entre elas, as políticas internacionais 

legitimadas por pesquisas e interesses no âmbito da educação; as influências 

educacionais, presentes no escolanovismo; as campanhas pela qualidade de vida da 

população através do movimento higienista; as influências de intelectuais como de 

Armanda Albert e Cecília Meireles, bem como as novas concepções do Iluminismo no 

movimento republicano no século dezenove, contribuíram, no cenário nacional, para o 

interesse na relação família-escola e suas políticas no âmbito educacional.  

Mas, além das influências históricas e políticas, colocam-se as influências 

ideológicas na construção da importância que a relação família-escola vem adquirindo 

no cenário internacional e no Brasil.  

 

1.3. INFLUÊNCIAS IDEOLÓGICAS 

 

       Numa perspectiva Histórico-Cultural (Vigotski, 1931/2007), uma mesma prática 

pode ensejar a construção de diferentes significados e sentidos pelos diferentes 

indivíduos de uma relação social. Esses significados, por sua vez, poderão ser 

qualificados pelos envolvidos como positivos e negativos ou como indiferentes para 

grupos e indivíduos distintos, uma vez que as relações dependem do momento histórico, 

dos atores e das posições e modos destes se relacionarem em determinado contexto 

(Smolka, 2000). Assim, algo visto como negativo em uma circunstância pode ser visto 

como positivo em outra, pelo mesmo indivíduo. Nesse sentido, o positivo e o negativo 

(ou o indiferente) torna-se um processo e não uma posição estática polarizada. 

 Na dialética marxista, contexto para o desenvolvimento do pensamento 

psicológico de Vigotski (1931/2007), aparece a proposta de construção da sociedade e 
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do próprio indivíduo como resultado de um processo da história que se opera a partir 

das relações sociais. Marx (1858/2008) chamou a atenção para a constituição da 

consciência humana a partir das relações históricas e culturais.      

 Embora tratando dos aspectos social e econômico, ele indicou que "na produção 

da própria existência social os homens entram em relações determinadas, necessárias, 

independentes de sua vontade" (Marx, 1858/2008, p. 47). Nessas relações, constitui-se o 

ser humano porque "não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao 

contrário, é o seu ser social que determina sua consciência" (Marx, 1858/2008, p. 47). 

Essas relações de produção, em sua totalidade, constituem a "estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à 

qual correspondem formas sociais determinadas de consciência" (Marx, 1858/2008, p. 

47). 

 Nesse sentido, os discursos atuais em torno da aproximação família-escola 

poderiam ser entendidos como resultado de um modo de produção que condiciona o 

processo da vida social e se manifesta nos discursos ideológicos, construções sociais 

que condicionam os interesses diferentes de indivíduos e grupos. Entre as influências 

que podem ser apontadas para a tendência pela aproximação família-escola estaria a 

ideologia de participação, baseada também nas novas concepções de homem. Este 

indivíduo agora é visto como detentor de direitos provenientes de conquistas históricas 

e sociais presentes na capacidade e direito individual de partilhar, nas novas concepções 

de cidadania, nos direitos da família e das crianças em questões educacionais (Reis, 

2008). 

 Razões ideológicas têm sido apontadas por Carvalho (2000a) como motivo para 

as tentativas de aproximação família-escola. A escola, por exemplo, ainda tem sido 

apresentada, como pontuou Althusser (1970), como contexto neutro que oferece 

oportunidades iguais para todos, uma concepção ideologicamente útil para as classes 

dominantes. Bourdieu (1992) a identificou, na década de 1960, como instrumento da 

violência simbólica, que acentuava as desigualdades, promovendo os valores das classes 

dominantes em detrimento das classes pobres, enquanto se apresentava como promotora 

da meritocracia.  

 Em relação à escola, uma posição ideológica pode assumir que a educação é 

tarefa apenas da escola e excluir a família ou, ao contrário, outra ideologia pode 

inculcar, na sociedade, que a família deve funcionar como uma extensão da escola. 
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Ambas as posições são apresentadas por Epstein et al. (2009) e discutidas por Sá (2002) 

ao apresentar a relação família-escola como esferas de influência separadas ou 

sobrepostas. 

         Aproveitamos, para esta discussão, o conceito de ideologia de Althusser (1970) 

para entender a importância da escola e da família, bem como a relação  dessas duas 

instituições no contexto social mais amplo. Para esse autor, a ideologia é uma relação 

imaginária dos indivíduos com suas condições reais de vida e que possui uma existência 

material. As ideologias são a relação vivida entre os homens e o mundo e, na sociedade 

capitalista, essa experiência humana acontece através das instituições que funcionariam 

como Aparelhos Ideológicos do Estado (AIEs) e Aparelhos Repressivos de Estado 

(AREs).  

       Os AREs funcionam utilizando a violência, como a administração do governo, o 

exército, os tribunais, as prisões e a polícia, por exemplo. Por outro lado, os AIEs 

funcionariam e se exprimiriam pela ideologia dominante, independente de serem 

instituições públicas ou privadas, sustentando e legitimando uma determinada forma de  

relação do indivíduo com o mundo que o cerca. Como exemplo de AIEs estão igreja, 

escola, família, justiça, política, sindicato, informação (mídia), cultura (letras, belas 

artes, desportos etc.), sendo a escola o aparelho ideológico dominante na sociedade 

capitalista (Althusser, 1970). 

 Um aspecto importante da AIE escolar, apontado por Althusser (1970), foi a 

ascenção do par ideológico escola-família em substituição ao par igreja-escola que 

predominou no período da Idade Média. A importância da escola para a manutenção da 

ideologia dominante, ainda segundo o autor acima, foi percebida por Lenin que se 

preocupava com o aparelho ideológico escolar como forma de garantir a transição da 

ditadura do proletariado para o socialismo. Nesse sentido, para Althusser (1970), o 

controle do par família-escola significaria o controle ideológico de manutenção do 

poder das classes dominantes, o qual se confronta às lutas de classe que ameaçam a sua 

existência.  

 Assim, a ideologia existiria sempre nos AIEs e estaria materializada em suas 

práticas. Nesse sentido, nas práticas da relação família-escola se expressa e se propaga a 

ideologia dominante. Podem-se inferir, então, interesses mais além da democratização 

do ensino e do sucesso dos alunos, na crescente onda da promoção da aproximação 
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família-escola. Aliás, ocultar e revelar o que interessa é uma das utilidades da ideologia 

na mão das classes dominantes (Althusser, 1970).  

 Nesse sentido, a forma de relação com o mundo, de acordo com a interpretação 

e os interesses capitalistas, se reproduz predominantemente através da escola. Nesse 

aspecto, estudar a promoção da relação família-escola como uma nova ideologia 

política para atender os objetivos do poder estabelecido, aparece como possibilidade 

para esclarecer aspectos dessa mesma relação. Admite-se, aqui, a validade da 

aproximação família-escola, porém considerando as especificidades de cada contexto e 

as dificuldades e conflitos que podem surgir dessa aproximação. 

 No entanto, a ideologia, como já dito, encontra-se nos discursos e ações das 

instituições em geral. Essa concepção, presente no pensamento de Althusser (1970), 

admite que a adoção e a reprodução da ideologia nem sempre ocorrem de forma 

consciente, porque se trata de um processo que se desenvolve nas relações que 

constituem a sociedade e o indivíduo. Pode ser legitimada por pesquisas patrocinadas 

pelo poder estabelecido, como no caso de políticas que promovem a ideia de que fatores 

familiares são sempre os principais responsáveis pelo sucesso dos alunos na escola 

(Relatório Coleman, 1966; Carvalho, 2000a). 

 As pesquisas indicam vantagens do apoio dos pais na carreira estudantil dos 

filhos, mas a ideologia política de aproximação entre família-escola tende a transferir 

para os pais, no todo ou em parte, a responsabilidade do processo ensino-aprendizagem, 

tarefa para a qual é a escola a instituição especializada. De acordo com Carvalho 

(2000a), essa ideologia confunde os papéis da escola com os da família, sobrecarrega a 

família com tarefas da escola, interfere na dinâmica familiar, solicita dos pais 

supervisão e atividades de ensino para as quais não estão preparados e demanda dos 

pais tempo e energia que não têm, para participar da gestão escolar, uma tarefa para a 

qual também não foram capacitados. Além disso, perde-se a distinção entre o saber 

formal, especializado da escola, e o informal, da família.  

 Retornando ao caso norte-americano, por exemplo, Carvalho (2000a), expõe 

interesses políticos que incentivaram a aproximação entre família e escola nos EUA. 

Desde a década de 1980, os EUA têm explicitamente incentivado a ideia de 

responsabilidade da família pelo sucesso escolar, promovendo a pesquisa sobre o tema 

que, por sua vez, legitima sua política. A transferência de responsabilidade do sucesso 

dos alunos da escola para as famílias, segundo a autora, ocorreu num contexto no qual 
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três elementos político-econômicos estavam presentes: (1) restrições orçamentárias, (2) 

pressão do setor produtivo por uma nova e melhor qualidade educacional e (3) a onda 

conservadora em prol dos valores da família e do trabalho. 

 Quanto às restrições orçamentárias impostas ao sistema escolar, pode-se inferir 

que limitações dos investimentos não poderiam ser utilizados por opositores políticos 

ou pela população e a mídia para acusar o governo pelo baixo desempenho escolar dos 

alunos: bastaria ficar claro cientificamente que o insucesso dos alunos não tem relação 

direta com investimentos na escola, mas com a participação dos pais. 

 O segundo elemento foram as pressões do setor produtivo por uma nova 

qualidade educacional. Nesse sentido, a participação dos pais sugere uma promessa de 

sucesso a partir das três necessidades para a aproximação entre família, escola e 

comunidade apontados por Epstein et al. (2009). A aproximação família-escola 

atenderia (1) os interesses de gestores, (2) dos professores, pais e (3) as necessidades 

dos alunos de orientação, apoio e incentivo por parte da família, professores e 

comunidade. O programa de aproximação entre família e escola seria a resposta à 

demanda pela nova qualidade na educação (Harvard, 2000).     

 A qualidade da educação almejada pela sociedade norte-americana é descrita por 

Epstein et al. (2009) como a realização de um tipo de sonho dos educadores, pais e 

alunos, no qual crianças gostam da escola, se esforçam nos estudos, fazem o melhor que 

podem, concluem a educação básica, continuam sua educação, se empregam e se 

tornam bons cidadãos, amigos e membros de suas famílias. E, tudo isso, segundo a 

autora, como resultado da cooperação família, escola e comunidade. 

 Finalmente, o terceiro elemento, segundo Carvalho (2000b), foi a onda 

conservadora em prol dos valores familiares e  do trabalho duro. Essa participação, 

considerada como papel cultural dos pais e legitimada pela pesquisa, promoveria o 

rendimento escolar e preveniria situações disciplinares e a expulsão ou evasão de alunos 

da escola. No entanto, apesar das pesquisas confirmando as vantagens da participação 

dos pais para a vida escolar dos filhos (National Education Goals Panel, 1995), 

Carvalho (2000a) recorreu aos trabalhos de Lazar e Darlington (1978) que apontaram 

para a dificuldade de se medir o envolvimento dos pais como uma variável que definiria 

sempre o sucesso dos alunos.   
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 Meisels (1985, 1991), discutindo a efetividade dos projetos de intervenção para 

melhorar o desempenho de crianças, recorre a Bronfenbrenner (1974) o qual indica a 

família como o sistema mais eficaz e econômico para promover e manter o 

desenvolvimento da criança. No entanto, Meisels (1985, 1991) pontua que dúvidas 

persistem sobre a questão da eficácia do apoio parental na escola devido a falhas 

teóricas e metodológicas dos projetos de intervenção levados a efeito principalmente 

nos EUA.  

 Por exemplo, para ter certeza da eficácia dos resultados do envolvimento 

familiar, os pesquisadores precisam levar em consideração quatro principais aspectos 

que geralmente são esquecidos nos programas de intervenção: (1) a teoria de 

desenvolvimento humano que está orientando o trabalho deve ser adequado ao projeto 

de intervenção, (2) as estratégias de intervenção devem ser específicas para a população 

pesquisada, (3) os tipos de medidas e o que será medido no processo de 

desenvolvimento devem ser explicitados, bem como (4) os critérios usados para 

escolher as escolas onde o projeto será desenvolvido. De acordo com Meisels (1985, 

1991), sem estas definições, a confusão continuaria a reinar na arena da pesquisa sobre 

a eficácia da intervenção no desenvolvimento da criança. 

 Considerando essas questões, o envolvimento da família não poderia ser 

apontado de forma definitiva para todas as situações como fator benéfico para o 

aproveitamento escolar. Assim, "o argumento (pretensamente científico) a seu favor 

afigura-se claramente ideológico" (Carvalho, 2000a, p. 145). O discurso em torno da 

relação família-escola, segundo Sá (2002), é marcado por ambiguidades e duplicidades 

discursivas e representaria um determinado consenso político-pedagógico que considera 

os pais como responsáveis pela educação dos filhos e, ao mesmo tempo, os vê como 

desinteressados ou como quem se intromete em assuntos específicos da escola.  
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2. A LITERATURA SOBRE O TEMA 

 

 A relação entre família e escola foi alvo de interesse crescente da sociologia 

desde a década de 1950 até os dias atuais (Paixão, 2006). Primeiramente, o interesse 

encontrava-se nos resultados macrossociais relacionando escolarização às condições 

sócio-econômicas.  A partir de 1980, o interesse por aspectos microssociais levou a 

pesquisas relacionadas a práticas escolares e familiares. O interesse por esse objeto de 

estudo na sociologia inicialmente encontrava-se nos papéis sociais, chamando, depois, a 

atenção da psicologia (Dias, 2009). O número de trabalhos cresceu em diversas áreas, 

especialmente na área de Educação (Nogueira, 1998, 2005). No entanto, Dias (2009), 

em revisão bibliográfica sobre a produção em torno da relação família-escola no país, 

constatou que a maioria das teses e dissertações sobre o tema, nos programas de pós-

graduação no Brasil, no período de 1980 a 2007, abordaram aspectos/temáticas de 

fundo relacionados à relação família-escola, mas não focalizaram a relação 

propriamente dita.  

         Dias (2009), selecionou 204 resumos de teses e dissertações, defendidos em 58 

instituições nas áreas de Educação, Psicologia e Sociologia. Do total dos resumos 

selecionados, 22 deles, utilizados em seu estudo, também incluimos como parte de 

nossa análise da literatura, por se tratarem de trabalhos sobre a relação família-escola 

propriamente dita, conforme estabelecemos como critério. Os demais foram 

desconsiderados, uma vez que  neles a relação família-escola não se constituiu o 

interesse central.  

 Como exemplos representativos de trabalhos que utilizam a relação família-

escola apenas como tema de fundo, podemos citar os estudos com foco na supervisão 

escolar e a aproximação dos pais como estratégia para melhorar o rendimento dos 

alunos (Duarte, 2007), a instalação de gabinete de mediação para resolução de conflitos 

(Aguilar, 2012), a pesquisa da infância a partir da relação família-escola (Perez, 2012), 

a importância dos recursos e condições de aprendizagem como a comunicação e escrita 

(Salvari, 2004), processos de avaliação na escola (Diniz, 2008), ensino e aprendizagem 

(Picanço, 2012), educação especial (M. M. R. Ribeiro, 2012) e inclusão social de 

crianças com deficiência visual (Bazon, 2009).  
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 A participação por área de conhecimento na pesquisa da relação família-escola, 

de acordo com Dias (2009), indicou que a maioria dos trabalhos foi desenvolvida na 

área de Educação (71,5%), seguida por Psicologia (20,1%) e outras áreas (8,4%), com 

decréscimo na área de Sociologia, observando-se que, nesta última, as pesquisas 

estavam ligadas à área de Educação, como em Sociologia da Educação. Concordando 

com esses resultados, nossa busca também indicou a predominância de estudos sobre a 

relação família-escola na área de Educação, seguida por Psicologia. 

 Segundo Dias (2009), as teses e dissertações analisadas no período de 1980 a 

2007 evidenciaram três interesses diferentes: (1) importância da relação família-escola 

para o aluno, (2) expectativas de pais e professores sobre a escola e sobre a própria 

relação e (3) formas assumidas pela relação. Ainda, para a pesquisadora, o objeto 

"relação família-escola" se apresenta em início de construção, sendo pensado, em sua 

maioria, em investigações preliminares e descritivas, detendo-se em torno de temáticas 

recentes como a escolarização nos anos iniciais, inclusão social na escola e temas 

ambientais, por exemplo. 

        Dias (2009) pontua que os estudos sociológicos tendem a direcionar suas pesquisas 

para as práticas familiares de socialização dos filhos, com foco no tipo e caracterização 

da relação que a família adota em direção à escola. Por outro lado, nas pesquisas de 

orientação psicológica, a tendência foi investigar o campo psicológico das famílias e 

agentes escolares através das crenças, valores, desejos, aspirações, demandas e 

preocupações. Vemos, no entanto, na classificação feita pela autora, a dificuldade de 

caracterizar alguns estudos como somente psicológicos e somente sociológicos, uma 

vez que aspectos pertinentes às duas áreas são abordados, não somente na discussão do 

objeto estudado como também nos achados.  

 Como exemplo, citamos o estudo de Cozer (2003), que é classificado pela autora 

como sociológico, mas, ao tratar do aprimoramento de aspectos educacionais, aponta 

questões psicológicas como a troca de afetividade, sentimentos de despreparo e 

percepção negativa dos professores em relação aos pais. Portanto, ao organizar os 

estudos, neste trabalho, entendemos que, como na classificação por ênfases utilizada no 

estudo de Dias (2009), não está excluída a possibilidade de elementos psicológicos em 

trabalhos com ênfase sociológica e vice-versa. 

 Nos estudos que apresentaram uma ênfase sociológica, Dias (2009) identificou 

três focos principais seguidos de focos secundários. Como primeiro foco principal foi 
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identificada (1) a participação da família na escola com os seguintes focos secundários 

(a) a adoção de estilos familiares de cuidados com as crianças (O. C. A. Souza, 2006), 

(b) o aprimoramento de aspectos educacionais (Cozer, 2003; J. G. Silva, 1995) e (c) a 

reconstrução da qualidade da educação pública (Akiyama, 2001). 

 O segundo foco principal em sociologia foi (2) as funções sociais da família e da 

escola especificando (a) o aumento de funções da escola (Fraiman, 1998; Jardim, 2006), 

(b) a transferência de funções da família para a escola (M. N. Ribeiro, 2000; S. S. 

Gomes, 2005; Telles, 2006) e (c) o pareamento de funções (Klaus, 2004). O último foco 

principal abordou (3) os diferentes segmentos ou classes sociais em relação com a 

escola, com os focos secundários: (a) a luta de classes (Soares, 1988) e (b) a valorização 

ou julgamento dos modos de envolvimento dos pais segundo sua classe ou segmento 

social (D. F. Ribeiro, 2004; Fernandes, 2006; R. B. Santos, 2001). 

 Nos estudos com ênfase em aspectos psicológicos, Dias (2009) também 

identificou, nas teses e dissertações, três focos principais: (1) trabalhos com foco nos 

contextos, com três focos secundários: (a) relevância da família (Inforsato, 2001), (b) 

complementaridade (Hernández, 1995; Lollato, 2000) e (c) padrões interacionais 

(Polonia, 2005). O outro foco principal foi (2) a internalização de modelos, com dois 

focos secundários: (a) mudança de avaliação das mães (Jorge, 1996) e (b) pessoas 

significativas para as crianças (Gasonato, 2007).  E o último foco principal referiu-se às 

(3) funções da família e da escola, com dois focos secundários: (a) crenças e valores 

(Escame, 2002) e (b) efeitos institucionais negativos da relação quando há superposição 

de funções da família e da escola (L. C. F. Oliveira, 2000). 

 Tomamos como referência o trabalho de Dias (2009) e suas informações sobre 

os estudos descritos em sua tese bibliográfica, incluindo aqueles aos quais não tivemos 

acesso ao texto completo (Akiyama, 2001; Cozer, 2003; Escame, 2002; Gasonato, 2007; 

Inforsato, 2001; L. C. F. Oliveira, 2000; Polonia, 2005). Consideramos, também, na 

análise, a classificação que a autora fez, sem, no entanto, segui-la em todos os detalhes; 

além disso, acrescentamos outros trabalhos sobre a temática. Como dito acima, 

entendemos que a classificação de Dias (2009) tomou como base a a predominância da 

abordagem psicológica ou sociológica.  

 Os estudos a seguir encontram-se organizados em cinco seções: (1) participação 

da família na escola, (2) funções sociais da família e da escola, (3) diferentes segmentos 

ou classes sociais em relação com a escola, (4) foco nos contextos da família e escola e 
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outros ambientes a eles relacionados e (5) funções da família e da escola e seus 

significados para pais e professores.  

 

2.1. PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

 

          Entre as abordagens que enfocam aspectos sociológicos sobre a aproximação 

entre família e escola encontram-se os trabalhos de Akiyama (2001); A. R. Oliveira 

(2004); Colaço (2007); Cozer (2003); D. F. Ribeiro (2004); Epstein, Coates, Salinas, 

Sanders e Simon, (1997); Epstein et al. (1997, 2009);  H. M. P. Rocha (2006); J. G. 

Silva (1995); O. C. A. Souza (2006); P. Silva (2003); R. B. Santos, (2001) e Varani e 

Silva (2010). 

 A dissertação na área de Educação, realizada por O. C. A. Souza (2006), foi 

desenvolvida com professores, gestores e coordenadores de escolas públicas, utilizando 

questionários com questões fechadas e abertas e respondidas por escrito pelos sujeitos 

pesquisados. A pesquisa procurou entender, através de análise de conteúdo, as 

representações dos educadores sobre a participação dos pais no processo de educação 

dos filhos. Os entrevistados consideraram importante a aproximação família-escola 

como fator de êxito no processo de escolarização, porém essa participação ainda é 

limitada ao acompanhamento nas tarefas e avaliação dos alunos, ao comparecimento à 

escola, quando solicitado, e aos eventos especiais. 

 É também sobre essa aproximação como fator de êxito na escolarização que se 

coloca a pesquisa de Epstein et al. (1997), apresentada na introdução deste trabalho, a 

qual foi acompanhada da proposta de um modelo de análise utilizado em projetos de 

intervenção para promover a aproximação família-escola, denominado como modelo de 

esferas sobrepostas.  

 Para este modelo, as esferas de influência da família e da escola não somente 

podem, mas devem se sobrepor objetivando o melhor desempenho do aluno na escola. 

Além disso, os autores indicam seis proposições, descritas na introdução deste trabalho, 

na seção “A aproximação família-escola”, como diretrizes abrangentes na aproximação 

entre a família, a escola e a comunidade. Porém, a proposta de Epstein et al. (1997, 

2009) em favor da aproximação família e escola, necessita de adaptações às 

diversidades culturais e sócio-econômicas, como pontuam Bhering e Siraj-Blatchford 
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(1999), uma vez que sua proposta considera especificamente a realidade da sociedade 

norte-americana.  

 O estudo de Epstein et al. (2009), parte das vantagens da aproximação família-

escola, sem aprofundar a discussão em torno de outras motivações que podem estar por 

trás dessa aproximação, à parte do benefício para o aluno, como interesses políticos e 

ideológicos (Carvalho, 2000a). Também não amplia o debate sobre as possíveis 

desvantagens da aproximação, como apontado por Marques (1998, 2011) e P. Silva 

(2003), o que inclui a transferência de responsabilidade do insucesso dos alunos para os 

pais, com a culpabilização destes por parte da escola.  

 Além disso, pode-se adicionar a prevalência das famílias cuja cultura é mais 

próxima à da escola sobre aquelas que são distantes da cultura escolar, com suas 

limitações, menos tempo e preparo educacional para acompanhar os filhos na escola e 

nas tarefas de casa. Nesse sentido, o estudo de D. F. Ribeiro (2004), aponta relação 

assimétrica entre família e escola e a dificuldade de envolvimento da família na vida 

escolar. A participação dos pais não é fator indispensável para a escolarização, e não 

deve ser considerada obrigatória, especialmente para famílias pobres que podem ser 

vítimas de constrangimento nessa aproximação. Assim, a aproximação família-escola, 

diferentemente do que sugere Epstein (1987), ainda se constitui em uma proposta 

controversa, com potenciais aspectos adversos, a despeito de seus benefícios. 

 O estudo de P. Silva (2003), que utiliza a observação em três escolas de séries 

iniciais, em Portugal, aponta as dificuldades na relação família-escola, uma vez que são 

contextos culturais com saberes e práticas educativas diferentes e até opostos. Nesse 

compartilhamento da escolarização e socialização dos alunos surgiria, de acordo com o 

trabalho, a tensão entre os dois ambientes devido à relação de dominação da escola 

sobre a família.  

 Essa situação de confronto é também identificada por Nunes et al. (2009) em um 

trabalho de intervenção na interface escola-família. O estudo foi feito em Portugal, com 

160 famílias. Como estratégia metodológica, foram utilizados entrevistas e 

questionários, além de encontros realizados com os pais. Teve como objetivo investigar 

os efeitos da mediação, realizada por professores e diretores de turma, sobre o 

envolvimento das famílias dos alunos na escola.  Os resultados apontaram a importância 

da mediação e promoção do diálogo para a redução de desencontros na relação entre os 

dois ambientes.  
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 Na mesma direção, H. M. P. Rocha (2006) utilizou questionários na pesquisa 

com pais e professores em três escolas da zona urbana e três da zona rural, e verificou 

que a situação sócio-econômica de pobreza aumenta o distanciamento entre família e 

escola, sendo a escola, para os pais, diferente da do passado, com linguagem que não 

entendem. A solução, de acordo com o autor, estaria no diálogo como forma de 

promover a aproximação entre família e escola. 

 A proposta de superação de barreiras, na aproximação entre família e escola, 

aparece também no trabalho de Varani e Silva (2010) feito com alunos das séries 

iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública. No estudo, as autoras 

procuraram identificar alternativas de aproximação dos pais, tipos de participação das 

famílias e implicação da relação família-escola para o desempenho dos alunos. Como 

resultado, apontaram diferentes possibilidades para a interação e que o fracasso e o 

sucesso escolar dos alunos não podem ser atribuidos somente à familia. A participação 

da família na escola é destacada também na pesquisa de O. C. A. Souza (2006), que 

indicou as reuniões como a principal forma da relação. A participação da família, além 

de evitar que as decisões educacionais fiquem somente a cargo da escola, proporciona 

que as relações afetivas da família sejam estendidas ao contexto escolar.  

 Em resumo, até o momento, consideramos que os estudos apresentados, em 

geral, abordam a relação entre família e escola sem uma discussão mais ampla sobre 

dificuldades da aproximação, como aquelas relacionadas à falta de tempo pela jornada 

de trabalho dos pais, especialmente os de camadas pobres e sem escolaridade. Entre os 

efeitos não desejáveis, citamos o surgimento de tensões entre pais e filhos e 

constrangimentos nas cobranças aos pais feitas pelos professores, conforme estudo de 

D. F. Ribeiro (2004). 

 Além disso, a presença de famílias de camadas sociais diferentes na relação com 

a escola pode prejudicar a isonomia na participação dos pais, pois a escola tende a 

valorizar a presença, nas reuniões, das famílias de classe média, cujo capital cultural se 

alinha com a cultura da escola (Boudieu, 1992). Sua influência nas decisões e atividades 

da escola pode prevalecer sobre as das camadas populares que não são familiarizadas 

com a cultura escolar, permanecendo a participação daquelas de camadas populares sob 

a influência das de classe média (R. B. Santos, 2001). 

 Outro estudo, ainda na linha de valorização da aproximação entre família e 

escola, foi feito por J. G. Silva (1995). O estudo utilizou entrevistas e focalizou o 
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aprimoramento de aspectos educacionais, a partir da relação família-escola. Os 

resultados mostram uma postura autoritária e o senso de superioridade dos professores 

sobre os pais. Os professores, por sua vez, culpabilizam os pais pelo índice de 

repetência e evasão dos alunos, mas a situação, na versão dos pais, seria o resultado do 

preconceito dos professores contra os alunos por estes serem pobres. 

 Também valorizando a aproximação, o estudo de O. C. A. Souza (2006) dá 

ênfase às condições que favorecem a aproximação família-escola como fator de sucesso 

escolar e J. G. Silva (1995) pontua o sucesso acadêmico e a possibilidade de mudança 

pela aproximação dos dois segmentos. Já o estudo de Marcondes e Sigolo (2012), indica 

que a aproximação pode ser dificultada pela limitação dos pais frente às cobranças para 

acompanharem os filhos pois, independente da classe social, não são capacitados para 

lidar com o contexto escolar ou porque nem sempre se sentem aceitos ou valorizados 

pela comunidade da escola ou porque não se sentem à vontade pela exposição pública 

dos problemas dos filhos nas reuniões da escola. 

 A pesquisa de Cozer (2003, citado por Dias, 2009) por exemplo, indica 

resistência entre escola e pais através de dados da observação de reuniões em uma 

escola pública da educação básica. Foram identificadas poucas trocas e afetividade da 

parte das professoras nas reuniões. Para estas, os problemas escolares dos alunos teriam 

origem na família e nas condições de vida. O não comparecimento à escola é 

interpretado como indicação de pais relapsos e desinteressados. 

 Nessa pesquisa, Cozer (2003, citado por Dias, 2009), vai além dos autores 

anteriores, ao focar a necessidade de preparo dos pais para se relacionarem com a escola 

a partir de reuniões formativas para pais e para a equipe da escola. Ainda sobre a 

capacitação de pais, Colaço (2007), em estudo feito com docentes das primeiras séries, 

interroga se esta área da vida das escolas poderá continuar dependente de improvisação. 

A autora destaca que mais da metade dos professores pesquisados declararam não ter 

tido qualquer formação na área da relação escola-família em nenhum momento de sua 

carreira.  

 C. J. G. Ribeiro (2009) também indica a necessidade de preparo dos professores 

para atuarem como mediadores da relação família-escola. Nesse sentido, a aproximação 

família-escola, segundo o autor, deveria considerar a formação dos professores como 

elementos-chave na parceria, mas segundo Villas-Boas, (2009) estes não estão 

suficientemente preparados para esse papel. 
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 Ainda sobre a visão negativa que a escola mantém a respeito da participação da 

família em seu contexto, encontram-se os estudos de Akiyama (2001) e de A. R. 

Oliveira (2004). O trabalho de Akiyama (2001, citado por Dias, 2009) foi desenvolvido 

em duas escolas públicas de Ensino Fundamental com pessoas da escola e da 

comunidade e, entre os achados, apontou que a escola pública de qualidade dependeria 

da democratização da escola e efetiva participação da comunidade. No entanto, a 

participação dos pais na escola pública era vista de maneira negativa, predominando, na 

escola, uma visão paternalista e tuteladora em relação à família.   

 A. R. Oliveira (2004), na pesquisa realizada com pais e professoras da quarta 

série do Ensino Fundamental, destaca que, embora o discurso das professoras apontem 

para a valorização da parceria da escola com os pais, não há esforço coordenado da 

escola para levar os pais a agirem em parceria com ela. As famílias que não preenchem 

o modelo tradicional nuclear de pai-mãe-filho são rotuladas como desestruturadas e são 

responsabilizadas pelo fracasso dos filhos na escola. As famílias avaliam negativamente 

sua participação na escola, embora desejassem ter maior envolvimento com a vida 

escolar dos filhos. Os contatos com a escola são sempre restritos e pontuais e as famílias 

geralmente participam nas práticas da escola de acordo com as normas ditadas pela 

instituição, a qual determina quando, como e por que as famílias devem participar. 

 Por outro lado, Fevorini (2009), em pesquisa com pais de classe média e alta, 

desenvolvida em escolas particulares, destaca que os pais mostraram-se muito 

envolvidos com a escolaridade dos filhos, não delegando à escola a tarefa relacionada à 

formação de valores e disciplina. Essas conclusões, entendemos, possivelmente 

decorreram do universo de pais pesquisados, uma vez que as condições sócio-

econômicas interferem no acompanhamento dos filhos na escola, conforme destacaram 

Silva e Cavalcante (2012), seja para ir à escola ou ajudar no dever de casa, seja na 

supervisão dos pais sobre os alunos, por exemplo.  

No entanto, a parceria entre a família e a escola, conforme a pesquisa de 

Fevorini (2009) pode ser efetivada por meio de busca pela simetria e 

corresponsabilidade na relação, além de oferecer espaços para debate e reflexão sobre 

questões que vivenciam no cotidiano com os filhos na relação família-escola. 

 Até aqui os estudos dão ênfase em aspectos relacionados com a participação 

propriamente dita da família na escola, benefícios e processos envolvidos, barreiras e 

aspectos facilitadores dessa relação, incluindo formas de intervenção que mediariam 
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essa aproximação. Passemos, agora, para as funções sociais da família e da escola 

dentro da relação.  

 

2.2. FUNÇÕES SOCIAIS DA FAMÍLIA E DA ESCOLA 

 

 A ênfase sociológica de Fraiman (1998) e Jardim (2006) encontra-se nas funções 

sociais da família e da escola, especificamente no aumento de funções sociais da 

instituição escolar. Jardim (2006) desenvolveu seu trabalho em uma escola pública, com 

10 pais  e a professora do Ensino Fundamental. Entre os resultados, o estudo aponta que 

a maioria dos pais ajudavam nas tarefas escolares dos filhos, mas, por outro lado, ao 

deixarem seus filhos na escola, os pais passavam a responsabilidade de educação para 

os professores e a instituição, eximindo-se diante de algum comportamento inadequado 

envolvendo os filhos no espaço escolar. A escola, por sua vez, não assumia ter 

responsabilidade nos fracassos escolares dos alunos. 

 O estudo bibliográfico de Fraiman (1998), sobre as relações família-escola, 

indicou a importância da participação dos pais na escolarização dos filhos. A falta de 

envolvimento da família com a escola foi interpretada, por esses estudos, como um 

ponto negativo na escolarização de jovens e crianças. A conclusão a que o autor chegou 

é de que a família precisa se envolver mais e assumir mais responsabilidades na vida 

escolar dos filhos. Essa aproximação proveria a solução para as dificuldades acadêmicas 

dos alunos, melhorando o rendimento nos estudos. 

 Fraiman (1998) apresenta um conjunto de sugestões para favorecer a integração 

escola-família, com ênfase em ações a serem tomadas pela instituição. Apresentamos, a 

seguir, as oito proposições de Fraiman (1998), e algumas considerações nossas sobre as 

mesmas: 

(1) Desenvolver um trabalho de conscientização junto aos profissionais da escola a 

respeito da importância do envolvimento dos pais na educação. Porém, ressaltamos que, 

em geral, professores reconhecem a importância e a necessidade da relação, visando o 

rendimento e comportamento dos alunos, mas o problema se encontra na falta de 

coerência entre o discurso e as ações, pois, ao mesmo tempo que defendem a 

aproximação também limitam a participação dos pais na escola, por exemplo. 
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(2) Estabelecer canais de comunicação entre a escola e os pais, referindo-se a definir 

pessoas com atribuições específicas (que seriam os professores, orientadores ou 

coordenadores) para o contato com os pais. Consideramos que, também nesse aspecto, a 

comunicação entre escola e família já tem sido feita, geralmente, por esses profissionais.  

(3) Desenvolver habilidades de comunicação, através do treinamento de comunicação 

verbal, não verbal, relacionamento inter-pessoal e empatia para os profissionais que vão 

lidar com os pais. Sugestão que pode contribuir para um melhor relacionamento entre 

família e escola, especialmente nos quesitos atendimento e diálogo entre as duas 

instituições. 

(4) Sistematização da comunicação por escrito por meio de boletins mensais, bimestrais 

e jornais. Mas, ressalvamos que a escola já possui canais de comunicação 

tradicionalmente utilizados como boletins, comunicados, reuniões, telefone e cartas, 

incluindo o próprio aluno, além de outros que têm surgido com as novas tecnologias, a 

cargo de setores específicos como secretaria, diretoria e coordenação. Assim, não seria 

uma questão de definir canais de comunicação ou sistematizá-los, mas de usá-los 

efetivamente e adequadamente, não colocando a imposição de comparecimento pessoal 

dos pais para situações que não são realmente necessárias (C. J. G. Ribeiro, 2009). 

 Embora importante, a questão central não reside somente no uso ou não de 

meios de comunicação, pois estes podem existir e, mesmo assim, produzir resultados 

negativos, a depender de como forem utilizados; ou podem não interferir na 

aproximação ou afastamento entre família e escola. Para C. J. G. Ribeiro (2009) essa 

comunicação tem sido dificultada pela postura histórica entre as duas instituições, 

marcada pela oposição, indiferença e, por vezes, pela recriminação, sendo necessárias 

estratégias de superação dessas posturas. Este autor aponta a necessidade de investir 

mais tempo na comunicação por parte da escola, considerando a disponibilidade dos 

pais, usando adequadamente os meios de comunicação, de forma que esta não se 

restrinja a ser somente informativa. 

(5) Oferecimento de cursos, palestras ou reuniões de orientação para os pais a fim de 

melhor conhecê-los e propiciar o entrosamento. Porém, nos parece que, neste caso, a 

solução é exatamente um dos problemas a ser resolvido: os pais nem sempre 

comparecem aos encontros e reuniões. Assim, seria primeiro necessário descobrir como 

os pais poderiam ser motivados a ir às reuniões de entrosamento com os professores, 
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uma vez que a indisponibilidade, por diferentes razões, é identificada como uma 

barreira na relação (C. J. G. Ribeiro, 2009).  

(6) designação de um ou mais profissionais para acompanhar o andamento desse 

programa de aproximação família-escola em seus diversos níveis, o que, entendemos, 

pode contribuir, embora seja necessário primeiro encontrar as ações adequadas à 

aproximação.  

(7) promoção da integração escola-comunidade-família através de ações 

socioeducativas, tais como: campanhas de cidadania,  reciclagem do lixo, orientação de 

trânsito, vacinações, atividades culturais, de lazer e outras; práticas desportivas; 

comemoração e atuação em datas cívicas e religiosas; fortalecimento da solidariedade. 

Ainda, segundo Fraiman (1998), a escola poderia ceder espaço e/ou organizar tais 

atividades, mas observamos que a questão é justamente como fazer os pais participarem 

de eventos que promovam a integração. Cabe destacar que algumas dessas atividades, 

geralmente fazem parte dos calendários escolares, estando o problema na forma como 

tais eventos são organizados e executados, muitas vezes sem a participação dos pais e 

da comunidade.  

(8) Como última sugestão, Fraiman (1998), indica a implantação de um programa de 

valorização da figura do professor, em diversos níveis. Essa sugestão é apoiada por 

diferentes autores, uma vez que a desvalorização do professor, seja no aspecto salarial e 

social ou nas condições de trabalho, se constitui fator de perda de qualidade na 

educação, pois muitas vezes obriga o docente a se sobrecarregar com empregos 

adicionais, o que compromete o exercício adequado da docência, o acompanhamento do 

aluno ou o atendimento das demandas pedagógicas da escola e das famílias. A 

desvalorização do professor, além de estar ligada à baixa autoestima do profissional 

(Ristum, 2010), interfere na qualidade da educação e na relação família-escola, sendo 

considerada uma violência estrutural contra a escola (Ristum, 2001, 2010). 

 As sugestões de Fraiman (1998) apontam para a necessidade de serem tomadas 

medidas que abrangem o desenvolvimento de competências individuais, valorização 

profissional e social do professor e integração da família em eventos e ações cívicas e 

comunitárias como forma de aproximar os envolvidos na relação família-escola, uma 

vez que a família é também considerada responsável pela escolarização dos alunos.   
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 As funções sociais da família e da escola foram também focalizadas por M. N. 

Ribeiro (2000), S. S. Gomes (2005) e Telles (2006). No estudo de M. N. Ribeiro (2000), 

realizado em escolas públicas e privadas, foram entrevistados pais de alunos, corpo 

técnico-pedagógico e professores. Os resultados mostraram que, nas reuniões, as escolas 

públicas focalizavam aspectos relacionados ao atendimento de famílias carentes e as 

escolas particulares ocupavam-se da formação geral das famílias, com palestras de 

médicos, psicólogos e odontólogos. 

 Os pais que frequentavam as reuniões as qualificaram como desagradáveis, pois 

iam por obrigação para inteirar-se dos procedimentos, acontecimentos escolares, 

controlar os filhos, saber do comportamento deles, além de fiscalizar a escola e saber do 

projeto educacional. Para os pais, participar da escolarização dos filhos significava 

comparecer à escola. 

 Nas escolas pesquisadas por M. N. Ribeiro (2000), as reuniões eram 

principalmente informativas, mas as informações de maior interesse dos pais eram 

aquelas relacionadas ao rendimento e ao comportamento. Quase metade dos pais 

demostraram desconforto para apresentar suas dúvidas e fazer questionamentos, mas 

quando o faziam nem sempre eram atendidos. Famílias pobres delegavam à escola a 

responsabilidade de educar os filhos, aceitando sem questionar, o diagnóstico da escola 

sobre o comportamento dos alunos. 

          O foco da transferência de funções também aparece no trabalho de S. S. Gomes 

(2005), desenvolvido com professores universitários de uma instituição de ensino 

superior, que eram pais de alunos de escolas da região. Essa estratégia foi escolhida 

devido à dificuldade de acesso às escolas. Nas entrevistas, as famílias, como no estudo 

de M. N. Ribeiro (2000), mostraram-se desconfortáveis ao participar das reuniões da 

escola, preferindo um atendimento mais individualizado.  

 Percebem-se, nos resultados do estudo de Ribeiro, que os pais queriam a escola 

com ênfase no conteúdo, para a aprovação no vestibular, mas, ao mesmo tempo, 

desejavam uma escola mais humana, na expectativa de que a instituição exercesse a 

função da família, de proporcionar afeto aos alunos. Os pais também expressavam 

valorizar a aproximação entre família e escola, mas esta não acontecia por falta de 

tempo dos pais. Assim, na experiência dos pais, encontrava-se presente a dificuldade de 

concretizar o discurso de aproximação, bem como a expectativa de cuidado e afeto, 

além dos acadêmicos. 
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 No estudo de Telles (2006), foram entrevistados catorze mães e oito pais, além 

da realização de um grupo focal com dez filhos dos pais e mães entrevistados. O estudo 

procurou identificar as representações sobre as práticas educativas dos pais, seu papel 

na educação dos filhos e as expectativas paternas sobre a educação. A respeito da 

relação família-escola, o estudo indicou expectativas dos pais de participarem da escola, 

procurando o sucesso profissional dos filhos, mas também a expectativa de que a escola 

seja responsável pela socialização dos alunos. 

 Klaus (2004) analisou a aproximação entre família e escola a partir das práticas 

sugeridas na campanha do Dia Nacional da Família na Escola, apontando que o Estado 

pretende o envolvimento das famílias, transferindo para estas responsabilidades no 

acompanhamento da escola, incluindo funções que, em geral, ela não poderia assumir, 

como ser corresponsável na gestão material, pedagógica e administrativa da escola. O 

trabalho apontou, além da importância da participação dos pais na escolarização, a 

necessidade da escola valorizar a família (Klaus, 2004, citado por Dias, 2009). 

 A acentuada transferência de funções entre família e escola, para L. C. F. 

Oliveira (2000, citado por Dias, 2009), apresenta, por um lado, o risco crescente de a 

escola enfraquecer a transmissão de conteúdos das disciplinas escolares, por assumir 

funções da família. Por outro lado, a família pode sobrecarregar-se com obrigações 

escolares, gerando frustração e tensões entre pais e filhos. As conclusões de Klaus 

(2004) também apontam para interesses políticos presentes na aproximação família-

escola, na medida em que essa aproximação pode servir ao governo para dividir com as 

famílias parte de suas responsabilidades com questões ligadas à escola, como aspectos 

de gestão material, por exemplo. 

 Como vimos, as funções da escola são entendidas pelos pais como relacionadas 

à transmissão de conteúdos, ao afeto, à socialização, ao sucesso no vestibular, à 

promoção social, enquanto que as famílias são consideradas também responsáveis pelo 

sucesso dos alunos em todos esses aspectos ao lado da escola, além de lhe ser atribuída, 

pelo governo e a escola, a tarefa de ser parceira na gestão escolar. Porém, essas funções 

aparecem geralmente como expectativas de pais e professores, mas, ao mesmo tempo, 

relutam em assumir, em parte ou no todo, as responsabilidades que lhe são atribuídas. 

Enquanto o consenso não se estabelece, e as expectativas sobre as funções da família e 

da escola não se traduzem em práticas, resta perguntar: quais são realmente as funções 

da família e da escola? 
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2.3. PARTICIPAÇÃO RELACIONADA ÀS CLASSES SOCIAIS DAS 

FAMÍLIAS 

 

 A análise da relação família-escola com ênfase nas classes sociais das famílias é 

focalizada nas pesquisas de Fernandes (2006); R. B. Santos (2001) e Soares (1988). 

Soares (1988) realizou uma pesquisa com pais de alunos de uma escola pública. Entre 

os resultados, apareceu a percepção dos pais de que a escolarização era uma forma de 

superação das condições sócio-econômicas da família. Assim, a educação escolar é 

apresentada como expressão da luta de classes, pois a escola pública está destinada às 

classes populares e a escola privada, às classes mais altas.  

 A questão social na relação família escola também é abordada por R. B. Santos 

(2001), a partir dos modos de envolvimento dos pais de acordo com a classe sócio-

econômica a que pertencem. O autor entrevistou, em duas escolas, uma pública e outra 

particular, pais, professores, uma supervisora e uma auxiliar de disciplina. O estudo 

apontou que a escola valoriza o modo de participação da classe média, que é a que mais 

se mobiliza para a escolarização dos filhos, e que o desenvolvimento da criança 

depende de condições e estilos familiares.  

 Fernandes (2006) estudou cinco escolas da rede privada de Ensino Fundamental, 

ouvindo apenas coordenadores pedagógicos dessas escolas. As reuniões de pais tinham 

suas agendas organizadas pelos técnicos e gestores da instituição. O autor relata uma 

relação de consumo entre escola e pais, que significava cobranças dos pais e empenho 

da escola em agradá-los como clientes. O modo de relação está ligado à forma como a 

escola vê os pais e com a classe social destes. 

  Os dois últimos conjuntos de trabalhos a seguir são orientados 

especialmente pela concepção desenvolvimental bioecológica (Bronfenbrenner, 1996) e 

pela teoria Histórico-Cultural (Vigotski, 1995, 1931/2007). 

 

2.4. TRABALHOS COM FOCO NOS CONTEXTOS  
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 Escola e família são contextos desenvolvimentais nos quais os indivíduos 

convivem e entre os quais transitam, estabelecendo relações diretas uns com outros, 

como indicado por Bronfenbrenner (1996) em sua teoria ecológica do desenvolvimento 

humano. Posteriormente, com a ênfase maior no indivíduo, dentro do processo de 

desenvolvimento, a teoria passou a ser denominada de bioecológica (Bronfenbrenner & 

Morris,1998). Nessa reformulação da teoria, o desenvolvimento humano é descrito 

como acontecendo a partir de quatro elementos fundamentais: a pessoa, o contexto, o 

tempo e o processo. Assim, características pessoais, tempo de envolvimento com 

pessoas, coisas e símbolos, e as formas de interação, são considerados elementos 

atuantes no desenvolvimento humano.  

 Em relação aos contextos, quatro níveis são identificados na teoria bioecológica 

denominados de sistemas: o microssistema, no qual indivíduo estabelece relações 

imediatas com outras pessoas (como a família, escola e o clube, por exemplo) e o 

mesossistema que é um conjunto de microssistemas. Os dois últimos contextos são o 

exossistema, o qual se refere a ambientes nos quais o indivíduo não convive e nem 

transita, mas que influenciam em seu desenvolvimento, e o macrossistema, que difere 

dos demais, por não ser identificado como ambiente específico, mas com as crenças, 

valores e estilos presentes em uma cultura e que estão presentes nos demais sistemas e 

na constituição psicológica do indivíduo.  

 Nesse sentido, Yunes e Juliano (2010) indicam a convergência entre a teoria 

bioecológica e a Histórico-Cultural, uma vez que ambas consideram a importância dos 

processos e dos efeitos das mudanças sociais e históricas no desenvolvimento 

psicológico. Essa aproximação entre as duas abordagens foi identificada, pelas autoras, 

a partir de um estudo coordenado por Bronfenbrenner, datado de 1967, e outro de Luria, 

de 1976, nos quais se discutem as relações entre a estrutura cognitiva e os tipos 

dominantes de atividades nas diferentes culturas (Bronfenbrenner, 1979, 1996; Yunes & 

Juliano, 2010). 

 Entre os trabalhos com foco nos contextos, nos quais acontece a relação família- 

escola, estão os de Silveira e Wagner (2009), Inforsato (2001), Hernández (1995), 

Lollato (2000), Polonia (2005), Jorge (1996) e Gasonato (2007). O estudo em 

psicologia educacional, de Silveira e Wagner (2009), foi feito a partir de entrevistas 

com quatro progenitores (três mães e um pai) e quatro professoras de uma escola 

particular, utilizando análise de conteúdo. A pesquisa indicou a importância de trabalhar 
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nos espaços de intersecção entre família e escola, explorando a complementaridade 

entre os dois contextos como forma de superar barreiras na relação. Foram analisadas as 

continuidades e descontinuidades na relação família-escola frente aos problemas de 

comportamento da criança. Também foram investigadas as práticas educativas 

utilizadas por pais e professores nos respectivos contextos, a utilização de práticas 

conjuntas entre família e escola e a percepção dos entrevistados sobre essas práticas. 

 Como resultado, foram apontadas práticas educativas parentais heterogêneas, 

bem como nível diferenciado de conhecimento entre pais e professores sobre as práticas 

utilizadas, revelando fronteiras rígidas entre a família e a escola. A supremacia da 

escola sobre a família pôde ser identificada, reforçada pela ênfase curativa e orientadora 

da escola sobre a família, presente nas ações conjuntas de pais e professores.    

 O estudo de Inforsato (2001, citado por Dias, 2009) enfatiza a relevância da 

família na relação com a escola. A pesquisa foi realizada em duas escolas, uma pública 

e a outra particular, e apontou, em ambas, a ausência de intimidade e de afetividade. 

Além disso, a educação se dava sem contextualização do ensino à realidade dos alunos, 

privilegiando os conteúdos formais, sem contemplar as diferenças individuais, sociais, 

econômicas e culturais dos estudantes. Também havia pouca comunicação e articulação 

entre o contexto escolar e o familiar, fatores importantes para o desenvolvimento dos 

estudantes. Nesse sentido, também Sanches (2007) pontua que o déficit na comunicação 

entre pais e escola decorreria da atitude pouco proativa dos pais de apenas irem à escola 

quando convidados e preferindo práticas de envolvimento individual. 

 A importância dos contextos além do escolar é também apontada por Hernández 

(1995), com ênfase na complementaridade. Foram utilizados questionários com 

diretores e professores de escolas públicas e particulares. Os resultados mostraram que o 

desenvolvimento é visto como decorrendo de níveis de influência diferentes a partir de 

contextos que se relacionam entre si, formando um todo. Assim, o trabalho na escola 

deve considerar outros ambientes como o da família, por exemplo. O estudo indica que 

a família influencia na aprendizagem, mas não pode ser responsabilizada por todos os 

problemas acadêmicos. A escola e a família são contextos mutuamente complementares 

e a influência do mesossistema se dá sobre a totalidade da criança, e não somente sobre 

aspectos escolares.  

 Essa função de complementaridade entre os microssistemas família e escola é 

indicada também por Lollato (2000). O estudo parte de desenhos de alunos da 1ª série e 
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dos depoimentos de pais e professores de uma escola pública. Os pais valorizam a 

professora como amiga e segunda mãe. Como que respondendo a essa expectativa, as 

professoras, apesar de se sentirem sobrecarregadas, entendiam o amor e o afeto como 

inerentes ao seu trabalho. Na percepção das professoras, há transferência de 

responsabilidades da família para a escola; as famílias são descritas como não 

participativas, mas indiferentes e "desestruturadas" e o desinteresse pela vida escolar 

dos filhos foi colocado como causa do baixo rendimento e da indisciplina dos alunos.  

 Essa concepção da família como desestruturada refere-se, geralmente, às 

famílias incompletas, na qual falta algum cônjuge, e àquelas que apresentam 

configurações diferentes da família nuclear, burguesa e patriarcal. Essa noção de 

“desestruturada” indica o preconceito dirigido a essas famílias, atribuindo, à 

“desestruturação”, a incapacidade para acompanhar e educar adequadamente os filhos. 

Nessa mesma direção, o estudo de M. M. B. Santos (2010) mostra que a visão de 

diretores e professores tende a ser a hegemônica, normativa e idealizada de família que, 

em geral, tende a colocar, sobre as famílias que não se enquadram nesse padrão, a maior 

parte da responsabilidade pelo fracasso escolar dos filhos. 

 A mesma orientação teórica do estudo de Lollato (2000), a partir de 

Bronfenbrenner (1996) e Bronfenbrenner e Morris (1998), aparece em outros trabalhos, 

como os de Polonia (2005, citado por Dias, 2009) e Polonia e Dessen (2005) e Dessen e 

Polonia (2007), mas com ênfase em padrões interacionais. A pesquisa de Polonia (2005) 

foi realizada em escolas públicas do Ensino Fundamental, com dirigentes de ensino, 

diretores, professores, pais e alunos. A família é descrita como responsável por 

incorporar as transformações sociais e intergeracionais e, a escola, pelos conhecimentos 

científicos e cidadania. Essa diferenciação entre as contribuições científicas da escola e 

o saber informal da família é também apontada por Vigotski (1931/2007) na abordagem 

Histórico-Cultural, indicando a fusão dos dois contextos para a constituição do 

indivíduo. 

 Em seu trabalho, a autora refere-se às díades, tríades ou polidíades, constituídas 

pelos atores envolvidos na relação, e como os dois microssistemas se influenciam 

mutuamente (Bronfenbrenner, 1996; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Em decorrência, 

o potencial do contexto familiar em que essas relações interpessoais ou subsistemas se 

constituem e permanecem, geralmente por uma boa parte da existência, faz dele o 

principal ambiente que contribui para o desenvolvimento do indivíduo, com reflexos 
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sobre os diferentes aspectos da vida estudantil. A partir dos resultados da pesquisa, 

pode-se concluir que as estratégias de aproximação e interação família e escola 

precisam ser adequadas às formas como se organizam os dois contextos. 

 As influências dos contextos, agora com ênfase nas mudanças produzidas nos 

indivíduos, encontram-se no estudo de Jorge (1996), no qual foram entrevistadas três 

mães de crianças de uma escola pública. Os resultados do estudo apresentam mudanças 

na forma como as mães percebem a relação das crianças com a escola ao longo de sua 

escolarização. Essas mudanças estão, inicialmente, referenciadas pelo afeto presente na 

relação com a escola e o desempenho acadêmico positivo e, depois, pelo cumprimento 

de tarefas e ênfase nas características pessoais da criança. Essas e outras modificações 

na percepção materna, segundo o trabalho, se relacionam aos significados que as mães 

constroem sobre a escola a partir da experiência de cada uma. O trabalho discute a 

possibilidade de que esses significados das mães acerca dos filhos interfiram na forma 

como se (re)estabelecem as relações entre ambos com consequência para o 

desenvolvimento do autoconceito da criança. Ao longo do ano, as crianças, na 

percepção das mães, diminuíam o interesse e a motivação pela escola. 

 Ao pontuar a influência entre contextos e as transformações desenvolvimentais 

que se processam nos indivíduos e nas díades familiares, a partir do estabelecimento da 

relação entre a família e a escola, o estudo revela conceitos presentes na teoria 

bioecológica (Bronfenbrenner, 1996; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Observamos, 

também, que, em relação às mães e às crianças, os modos de relação e as posições por 

elas ocupadas se relacionam com o seu processo de significação (Smolka, 2000; 

Vigotski, 1995). 

 Assim, as mudanças nos significados por parte das mães sobre os filhos e sobre 

si mesmas se relacionam com a nova posição que ocupam enquanto mães e os modos de 

relação delas com os filhos e a escola, incluindo suas experiências passadas como 

educandas. Desse modo, os significados encontram-se ligados às práticas passadas e 

presentes e assumem novas construções diante das novas situações em que os 

indivíduos se encontram.  

 Pode-se concluir, a partir do estudo de Jorge (1996), a importância da interação 

entre os dois contextos e os significados de suas práticas para os envolvidos, 

especialmente as crianças. O tempo (cronossistema) também está carregado de 

significados nas experiências escolares vivenciadas, no passado, pelas próprias mães e 
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esses significados emergem, modificando-se a partir da interação com a escola na 

escolarização dos filhos. Nesse sentido, também se apresenta a importância de entender 

melhor a relação família-escola, tendo em vista a amplitude que essa interação possui 

sobre os atores envolvidos na relação.  

 A aproximação entre os dois contextos e sua relação com o desenvolvimento dos 

indivíduos são também alvo do estudo de Gasonato (2007, citado por Dias, 2009), que 

desenvolveu sua pesquisa numa escola pública municipal. O trabalho foi desenvolvido 

apenas com os pais, buscando suas expectativas em relação à escola. As principais 

preocupações e aspirações dos pais eram relacionadas à segurança dos filhos, como 

horários, funcionários para acompanhar os filhos e rotinas que não favorecessem a 

ociosidade. 

 A pesquisa indicou que os pais têm interesse na educação dos filhos, mas 

reconhecem não serem participativos, embora esperem que a escola os chame quando 

necessário. De acordo com a autora, o mito do desinteressse e não participação dos pais 

não se sustenta. 

  

2.5. PAPÉIS DA FAMÍLIA E DA ESCOLA  

  

 O trabalho de Escame (2002, citado por Dias, 2009) foi desenvolvido com pais e 

professores de uma escola particular do Ensino Fundamental. Os resultados apontaram 

diferenças nas percepções de pais e professores em torno da relação. As expectativas 

familiares sobre a função da escola eram formação geral e preparo acadêmico para os 

filhos, porém, na perspectiva dos professores, os pais desejavam apenas formação geral. 

Os pais acreditavam ser importante participar da escolarização dos filhos, mas sem 

apontar formas de participação concreta. Identificou-se a expectativa dos pais de que a 

escola se encarregue da socialização dos alunos e o sentimento de despreparo dos 

professores para atender problemas da família trazidos pelos estudantes. 

 As funções da escola e da família também aparecem na pesquisa de L. C. F. 

Oliveira (2000, citado por Dias, 2009), realizada com pais e alunos de uma escola 

cooperativa. Os resultados apresentaram a transmissão de afeto e a educação moral 

como uma função do professor, bem como a formação do caráter, papel 

tradicionalmente atribuído à família. 
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 A função dos pais e da escola na relação família-escola também foi alvo do 

estudo de J. C. M. Souza (2010). Utilizando a perspectiva Histórico-Cultural, a pesquisa 

foi desenvolvida em uma escola pública municipal, por meio de entrevistas semi-

estruturadas com a diretora, duas professoras, uma mãe e um pai de aluno.  

 Os blocos temáticos identificados no estudo foram (1) importância da relação, 

(2) concepções de família e escola, (3) estratégias para estabelecer a relação, (4) como 

melhorar a relação e (5) o lugar dos pais e da escola na relação. As professoras 

revelaram que a relação acontece quando pais e escola ajudam-se mutuamente e, assim, 

se chega a um bem comum, visando o desenvolvimento da criança. Também apontaram 

que pais e educadores precisam dialogar sem transferir responsabilidades pelo 

aproveitamento escolar dos filhos. O conhecimento do método e processo pedagógico 

da escola, por ambas as partes, foi apontado como facilitador para falarem a mesma 

língua, bem como auxiliarem e acompanharem o desenvolvimento da criança (J. C. M. 

Souza, 2010).  

 A divisão tradicional entre a responsabilidade da escola, de educar e transmitir 

conhecimentos científicos, e a da família, de educar nos conhecimentos cotidianos, 

formação moral e socialização do aluno, levou a um importante questionamento sobre a 

própria concepção de ser humano. Embora haja especificidades de cada uma dessas 

instituições, a constituição de indivíduo não pode ser fragmentada no processo 

educacional.  

 Assim, conquanto a ênfase da escola esteja na formação acadêmica, o processo 

de constituição do indivíduo inclui as normas de boa convivência, valores, hábitos e 

crenças individuais e compartilhadas, o que torna a socialização indissociável dos 

conhecimentos científicos, no processo educacional.  Nesse sentido, os conhecimentos 

sistematizados da escola, numa sociedade marcada pela escolarização, proporcionam os 

recursos semióticos, como indicado por Vigotski (1931/2007), que funcionam como 

mediadores entre a cultura e o indivíduo em sua interação e mútua constituição, não se 

podendo, também nesse aspecto, desprezar impunemente as demandas sócio-culturais.   

 Uma síntese desses conjuntos de estudos mostra que, em geral, nos que dão uma 

ênfase sociológica, a aproximação família-escola tende a ser colocada como positiva. 

Há a tendência da escola em valorizar o alinhamento dos pais à sua cultura e agenda, 

numa relação de superioridade não somente técnica nas atividades escolares. Essa 

superioridade se manifesta quando a escola assume uma função normalizadora no 
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direcionamento da família, estabelecendo o modelo familiar ideal e seus modos de ação, 

corrigindo a família e convidando-a a assumir tarefas para completar o seu trabalho 

pedagógico sem considerar, na relação, as particularidades das famílias envolvidas.  

 Adicionalmente, a escola transfere parte de suas funções e responsabilidades 

para a família que, em geral, encontra-se sem preparo para responder de acordo com as 

expectativas da escola, uma vez que a cultura escolar é, predominantemente, a das 

classes dominantes. Assim, a maioria das famílias, de origem pobre, fica em 

desvantagem na relação com a escola. 

 As famílias pobres também estariam em desvantagem em relação às famílias de 

classe média, que correspondem mais à expectativa da escola. Assim, discursos, 

propostas e intervenções de famílias da classe média seriam mais ouvidos e acatados 

enquanto às famílias pobres seriam reservadas posições mais simples, ocorrendo a 

prevalência de uma sobre a outra, como apontado em vários estudos (Lareau, 2007; P. 

Silva, 2003; R. B. Santos, 2001; Silva & Cavalcante, 2012). 

 Já os estudos com ênfase psicológica, apontam a família e a escola como 

contextos relevantes e mutuamente complementares para o desenvolvimento dos alunos, 

tanto através da escolarização quanto pela transmissão de valores. No entanto, devem 

preservar as suas peculiaridades e estas precisam ser consideradas na elaboração de 

estratégias adequadas de aproximação entre os dois ambientes. Além disso, deve-se 

considerar que outros contextos sociais também influenciam o desenvolvimento da 

criança ao longo da vida, mesmo aqueles nos quais ela não transita.  

 Os pais desejam a aproximação entre família e escola e participam segundo suas 

condições. A interação família-escola se relaciona com as mudanças nos indivíduos, a 

partir dos significados construídos e reconstruídos na escolarização. Uma abordagem 

mais completa da relação precisaria considerar a dinâmica dos dois ambientes em um 

processo de interação, não como unidades separadas, uma vez que a relação acontece no 

espaço intermediário entre os dois contextos, como apontado por Marsico e Iannaccone, 

(2012).  

Esses autores descrevem a relação família-escola como um processo de 

comunicação contínua entre contextos separados, mas inclusivos. Assim, ao mesmo 

tempo em que possui sua cultura interna, a escola é um espaço intermediário entre o que 
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acontece dentro e na sociedade fora dela. Nesse sentido, a escola, na zona limítrofe, 

revela aspectos particulares de si mesma para a sociedade. 

 Além disso, o espaço intermediário, segundo Marsico e Iannaccone (2012), se 

torna proeminente nas práticas que promovem a aproximação entre os dois sistemas 

como nos encontros, nas conversas e nos eventos da escola. Nessas práticas se 

estabelece, na escola, uma zona fronteiriça que permite uma vista privilegiada de 

aspectos do que acontece dentro e fora da instituição e indisponíveis de outras 

perspectivas.  Assim, este trabalho recorre às práticas do cotidiano escolar para buscar, 

nessa zona fronteiriça, a visão dos pais e professores sobre a escola, especialmente no 

que se refere aos aspectos pertinentes ao encontro (ou desencontro) entre família e 

escola. 
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3. OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1. AS ORIGENS DA TEORIA  

  

 Este trabalho aborda a relação família-escola a partir dos significados 

construídos por pais e professores, entendendo que o indivíduo e a sociedade se 

constituem mutuamente dentro do processo histórico. Assim, adotou-se como 

referencial teórico adequado ao objeto pesquisado a perspectiva Histórico-Cultural 

desenvolvida por Levi Vigotski e seus colaboradores Aleksei Nikolaievitch Leontiev e 

Alexander Romanovitch Luria.  

 Desde seu desenvolvimento no primeiro quarto do século XX essa proposta 

teórica surgida na antiga União Soviética, com publicações a partir de 1928 (Yasnitsky, 

2011) permaneceu, a princípio, sem expressiva presença no mundo ocidental. O 

pensamento de Vigotski desenvolveu-se após a Revolução Soviética de 1917 orientado 

pelo materialismo dialético proposto por Marx (1858/2008), e se propunha a apresentar 

uma nova alternativa teórica à psicologia (Vigotski, 1995, 1931/2007). Nessa nova 

orientação, criticava várias tendências psicológicas de seu tempo, entre elas a norte-

americana, que interpretava a psicologia do comportamento como processo de interação 

entre o organismo e o meio, o qual tinha como base explicativa o princípio da utilidade 

biológica da mente. Além disso, a psicologia deveria estudar o comportamento social do 

ser humano e as leis que regem suas mudanças, devendo ser uma ciência materialista, 

objetiva, dialética e biossocial (Prestes, 2010).  

 De acordo com Lopes (2013), sua difusão se ampliou após o final da Guerra Fria 

entre Ocidente e Oriente, chegando ao Brasil no final dos anos de 1970, mas segundo 

Silva e Davis (2004), sua presença no cenário literário ocorreu somente a partir de 1984 

com a publicação, em língua portuguesa, do seu livro A fomação social da mente. A 

compreensão da teoria em território brasileiro foi construída a partir dos escritos de 

Vigotski e de traduções secundárias do inglês e espanhol, disseminando-se por vários 

campos de conhecimento, inclusive no da educação. Os contatos diretos com a literatura 

russa sobre a teoria e traduções de materiais na língua original permitiram revisões 

posteriores, tanto relacionadas a traduções de conceitos centrais da teoria quanto à sua 

compreensão e aplicação (Lopes, 2013; Prestes, 2010).   
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3.2. O SIGNO E O SIGNIFICADO 

   

 Na perspectiva Histórico-Cultural, o desenvolvimento ontogenético é visto como 

relacionado à construção do conhecimento e da cultura por meio do trabalho e de 

instrumentos semióticos, produzindo transformação tanto na realidade histórica e social 

externa ao ser humano, como também em sua consciência. Nesse sentido, as funções 

psicológicas superiores (memória lógica, atenção voluntária e formação de conceitos) 

são relações sociais internalizadas, não meramente transpostas de fora para dentro sem a 

concorrência do indivíduo, mas em um processo caracterizado por uma sucessão de 

eventos de natureza cognitiva, motora e afetiva (Vigotski, 1931/2007; Silva & Davis, 

2004). 

 As relações sociais são entendidas por Vigotski (1995) como diretas e mediadas. 

As diretas são aquelas instintivas como nas ações dos macacos ao olhar e empurrar para 

conduzir o outro. Nas relações mediadas, que requerem funções psíquicas superiores, o 

“traço fundamental” (p. 146) é o signo, ao qual se deve a realização da comunicação 

como mecanismo de transformação do outro e de si mesmo.  

 Essa comunicação se torna possível porque o signo, enquanto instrumento 

semiótico, é portador de significados compartilhados socialmente, bem como de 

sentidos. Embora os sentidos se modifiquem continuamente na dimensão subjetiva do 

indivíduo, os significados mantém estabilidade suficiente para permitir a vida social, 

possibilitando a comunicação e consequente constituição do indivíduo e da sociedade. 

Nesse sentido, as estruturas sociais podem ser entendidas como produtos da mente 

humana que, por sua vez, são estruturas sociais internalizadas (Vigotski, 1931/2007). 

 As pessoas modificam o ambiente utilizando esses instrumentos semióticos e 

também são transformadas por eles, uma vez que a forma de pensamento e 

comportamento humanos baseia-se nos símbolos culturalmente disponíveis e 

compartilhados, sendo a fala o mais importante deles (Valsiner & Van der Veer, 2006). 

Na proposta de Vigotski (1995), o comportamento humano é resultado da mediação de 

instrumentos e signos através dos quais ele controla e modifica o mundo exterior ao 

mesmo tempo em que é modificado por eles, implicando no domínio da própria conduta 

humana para que possa transformar a natureza que a cerca.  
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 Ainda de acordo com Vigotski (1995), ao longo da existência individual, a 

utilização dos signos, através dos significados, possibilita uma situação relacional entre 

seres humanos por meio da fala a qual desempenha uma função central nas relações 

sociais. Assim, relação pode ser entendida também como comunicação, um processo 

externo de transformação pessoal, um meio de influência sobre outros e a base das 

funções mentais superiores, sendo a natureza psíquica produto e produtora das relações 

sociais. 

 O signo desempenha um papel fundamental nas relações sociais, pois como 

traço fundamental da relação entre indivíduos e grupos, é denominado por Vigotski 

(1931/2007) de estímulo de segunda ordem, um elo intermediário entre o estímulo e a 

resposta do organismo, colocado pelos seres humanos. “O termo ‘colocado’ indica que 

o indivíduo deve estar ativamente engajado no estabelecimento desse elo de ligação” 

(Vigotski, 1931/2007, p. 33),  tratando-se, portanto, de uma construção ativa na relação 

com o ambiente, pois através dos signos e seus significados o indivíduo o modifica e é 

modificados por ele.  

 Essa transformação mútua se apresenta nas vivências, nas quais as 

características pessoais e do ambiente se tornam a experiência social indivisível em 

cada indivíduo (Vigotski, 2010). Essas vivências, sinteses dialéticas entre indivíduo e 

seu ambiente, realizam-se e se expressam nas práticas sociais, pois é na condição de 

praticantes que podemos construir sentidos e significados e sermos construídos por eles 

(Carvalho & Luz, 2009). Assim, as práticas de pais e professores presentes na relação 

família-escola se apresentam como portadoras de significados constituintes e 

constituídos na vivência humana e representativa da relação entre os dois contextos.  

 A compreensão do ambiente social como unidade entre indivíduo e ambiente 

aparece no termo “monista” usado por Prestes (2010). Esta autora discute conceitos 

presentes na teoria Histórico-Cultural, para enfatizar a concepção de unidade como 

“vivência”, uma relação interna da pessoa com o ambiente. Essa observação é 

justificada pela pesquisadora ao pontuar que autores no Brasil têm identificado a teoria 

Histórico-Cultural como interacionista, conceito presente em Leontiev, mas ausente em 

Vigotski (Prestes, 2010). 

 Possivelmente, com indicado por Silva e Davis (2004), em revisão dos artigos 

sobre a teoria Histórico-Cultural, publicados nos Cadernos de Pesquisa da Fundação 

Getúlio Vargas entre 1971-2000, a interpretação da obra de Vigostski a partir de uma 
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perspectiva piagetiana deveu-se à prevalência deste autor no cenário educacional 

brasileiro, bem como à falta de acesso às obras de Vigotski até os anos de 1980. 

Diferente do conceito de interação entre pessoas, como concebido por Piaget, as autoras 

argumentam que, na perspectiva Histórico-Cultural, o termo interação tem outro 

significado, relacionado ao desenvolvimento ontológico que acontece na relação 

dialética entre indivíduo, sociedade e natureza.  

 A construção de significados e sentidos são os elementos constituintes do 

ambiente social, uma vivência dialética entre indivíduo e o meio. No que se refere ao 

“sentido” em Vigotski, Barros, Paula, Pascual, Colaço e Ximenes (2009, p. 180), 

destacam que se trata de “um conceito semântico singular produzido nas relações do 

sujeito com signos que circulam no contexto em que se insere”.  

 Essa concepção de sentido ligado ao contexto e na relação recíproca com o 

outro, como fator constituinte do próprio indivíduo, encontra-se também em Bakhtin 

(1997), em sua abordagem linguística. Para ele, a enunciação é produto da relação de 

dois indivíduos socialmente contextualizados. O sentido não se encontra isoladamente 

no indivíduo, na palavra ou nos interlocutores, mas na relação de ambos e por meio de 

signos linguísticos compartilhados, portanto uma situação constituída de vários 

elementos integrados. 

 A concepção monista se apresenta na interpretação do interacionismo sócio-

discursivo exposto por Bronckart (2006), uma vez que não se pode separar o 

pensamento da matéria. Segundo o autor, os objetos estão inscritos no espaço e os 

pensamentos, embora diferentes, são igualmente objetos, porém inscritos no psiquismo 

e a diferença entre ambos está em que os pensamentos não são diretamente observáveis 

como os objetos físicos, sendo a distinção apenas de como o fenômeno se apresenta e 

não de essência. Também, para esse autor, os seres vivos em geral são a organização 

correspondente da matéria em relação com o mundo exterior que os cerca e funcionam 

com base no “psiquismo primário, no qual há um sistema de traços internos não 

autônomos, pouco operacionalizáveis e inacessíveis a eles mesmos” (Bronckart, 2006, 

pp. 10-11). No ser humano, contudo, esse psiquismo primário encontra-se em harmonia 

e organizado por um psiquismo secundário, o pensamento consciente.  

 A emergência do pensamento consciente decorreria, ainda segundo o autor, da 

construção humana do mundo social e semiótico que se torna parte específica do 

ambiente humano para, em seguida, ser apropriado, interiorizado e, progressivamente, 
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transformar o psiquismo primário em pensamento consciente. Nesse sentido, a 

constituição da mente é a interiorização dos significados sociais e, consequentemente, 

indissociáveis, sendo a mente e o mundo social acessíveis através dos significados 

socialmente compartilhados pela fala. 

            No que se refere à relação de unidade entre o indivíduo e seu ambiente social, 

Prestes (2010), afirma que a melhor tradução para a palavra russa perejivanie utilizada 

por Vigotski é “vivência”, em vez de “experiência”, como se encontra em algumas 

traduções presentes na língua portuguesa. Sua argumentação, em defesa da palavra 

vivência como a tradução correta sustenta-se na concepção de que, na teoria Histórico-

Cultural, o ambiente isolado não se constitui em ambiente social que simplesmente se 

experimenta, pois este não existe em absoluto. Assim, para entender o desenvolvimento 

do ser humano é preciso conhecer o ambiente na sua relação com as especificidades do 

indivíduo. O sentido de vivência utilizado por Vigotski seria "viver (uma dada situação) 

deixando-se afetar profundamente por ela" (Prestes, 2010, p. 121). 

 O ambiente social, segundo a autora, é uma vivência, uma vez que se encontra 

"no entre" (Prestes, 2010, p. 120). Todo ambiente social é uma intepretação do 

indivíduo, uma vivência, em uma relação interna no contato com a realidade em volta. 

Podemos inferir, a partir desse conceito, que o mundo humano é a sua vivência, sua 

construção semiótica individual e coletiva em contínua modificação, sempre em 

construção e em movimento histórico e dialético com a sociedade. Assim, vivência 

envolve o ambiente e o indivíduo que o interpreta, não podendo ser encontrada em 

nenhum dos elementos em separado, implicando numa concepção monista, presente na 

teoria Histórico-Cultural.  

  Essa concepção de vivência, que constitui a experiência social do indivíduo na 

sua relação com o ambiente à sua volta, identificado como "o entre" é aplicável à 

relação entre contextos distintos ao construírem por meio de seus membros 

individualmente seu conjunto de perejivanie ou vivências. No entanto, a produção 

social e a constituição do indivíduo acontecem de forma mediada por sentidos e 

significados (Vigotski, 2007) e, sendo assim, não pode haver vivência à parte desses 

instrumentos semióticos.  

 Essas vivências são particulares, correspondendo aos sentidos, à forma de 

relação interna individual com a realidade, uma vez que cada indivíduo percebe a 

situação social de forma diferente. Porém, as vivências também são compartilhadas por 
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meio dos significados presentes na fala, enquanto instrumentos semióticos coletivos. No 

entanto, esse compartilhamento é parcial, uma vez que as vivências, no sentido 

individual, estão sempre em movimento no espaço e no tempo, enquanto se modificam 

continuamente em face da complexidade da vida social. Assim, para possibilitar (ou 

produzir) a vida social que proporciona a própria vivência, faz-se necessário um 

instrumento semiótico que possua certa estabilidade coletiva, o que é encontrado no 

significado presente no signo e compartilhado socialmente (Vigotski, 1931/2007). 

 Na vivência, encontra-se a unidade indivisível composta das particularidades da 

personalidade e do meio, pois se liga àquilo que está fora da pessoa e àquilo que é da 

própria pessoa e que tem relação com acontecimentos do meio que estão sendo 

vivenciados. "Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos com a união indivisível 

das particularidades da personalidade e das particularidades da situação representada na 

vivência" (Vigotski, 2010, p. 686). 

 Uma abordagem semelhante, que entendemos pode ser identificada também 

como a perejivanie dos atores de cada contexto, na relação família-escola, é apresentada 

por Marsico, Komatsu e Iannaccone (2013) que, orientados pela teoria Histórico-

Cultural elegem, na pesquisa da referida relação, a ênfase no espaço intersticial entre 

família e escola como um “lugar entre” ou “a place in between” (Marsico & 

Iannaccone, 2012, p. 830), uma zona fronteiriça ou “o entre” como “posição” na qual se 

pode observar o dentro e o fora e a transição que ocorre na relação.  

 Marsico, Komatsu e Iannaccone (2013) denominam como artificial a separação 

entre família e escola para fins de pesquisa, o que dificulta uma melhor compreensão do 

que acontece no processo. Também apontam que ainda há evidências incompletas das 

formas que as pessoas realmente usam para regular a natureza dos encontros e o que 

ocorre nas migrações entre família e escola. Além disso, avançam, contribuindo com a 

proposta de que a chave para melhor entender a relação estaria em considerar a 

transição como novo nível ou unidade de análise. 

 A transição, segundo os autores, é identificada como uma migração horizontal 

física ou simbólica e fundamental no estudo da relação família-escola. Na transição, 

movimento feito entre os dois contextos e no próprio espaço do movimento, ocorre uma 

quebra de equilíbrio entre a pessoa e seu ambiente no processo de mudança, seja física 

ou simbólica, de um para o outro como, por exemplo em práticas escolares levadas da 

escola para casa e vice-versa, como no dever de casa. Nesse processo, estão 
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consideradas tanto a complexidade da atividade do sistema social que emoldura os 

eventos (modelos culturais) quanto as dimensões pessoais dos atores envolvidos em 

suas atividades cotidianas (os contextos culturais) emolduradas pelos modelos culturais.  

 Os autores também contribuem apontando aspectos que devem estar presentes 

ao se estudar as transições na relação família-escola: (1) o foco, que deve ser colocado 

nas interações e na natureza dinâmica do que ocorre nelas, (2) o conceito central de 

interdependência, (3) a natureza intercontextual e a justaposição dos elementos que se 

originam na escola ou na família (4) o foco no espaço intersticial entre os dois 

contextos, (5) a transição como unidade de análise e (6) a integração analítica dos 

elementos temporal, espacial, objetivo e subjetivo por não poderem ser separados no 

processo de significação (Marsico, Komatsu & Iannaccone, 2013). Nesse sentido, o 

foco na análise encontra-se "no entre", no intersticial de indivíduo e contexto, ou seja, 

nas vivências dos atores da relação. 

 O princípio de unidade também aparece na relação entre sentido e significado. 

Os significados compartilhados socialmente, na vivência, e presentes nos signos da fala 

são “apenas uma pedra no edifício dos sentidos” (Vigotski, 1931/2007, p. 465), 

constituintes do comportamento humano a partir da relação interna do indivíduo com a 

realidade (Vigotski, 2007).  

 Essa relação do pensamento com a fala, segundo Barros et al. (2009), também se 

constitui uma unidade, pois consideram “a palavra como microcosmo da consciência 

humana” (p. 178), uma vez que “o pensamento não se exprime na palavra, mas nela se 

realiza” (Vigotski, 1934/2001, p. 409). Nesse sentido, os significados presentes na fala 

humana oferecem os elementos para a análise das vivências, das relações individuais 

constituídas e constituintes entre família e escola, uma vez que pensamento e fala, 

embora não sejam iguais, representam um ao outro e, assim como ambiente e indivíduo, 

se encontram indissociáveis na vivência (perejivanie). 

 A relação, portanto, é um processo externo de comunicação e transformação 

social e de si mesmo, porém, é um processo no qual o indivíduo está ativamente 

envolvido. Essas características da “relação” são exatamente as que deveríamos 

encontrar naqueles que vivenciam a relação família-escola uma vez que se trata de um 

processo de comunicação entre os atores de dois segmentos, em transformação mútua, 

com diferentes modos de lidar ativamente com o outro e que constroem vivências como 
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singularidades presentes nos sentidos individuais, mas que se tornam generalizáveis nos 

significados coletivos. 

 A relação, assim, se constitui em um processo de significação e, como tal, em 

movimento e mudança, possível de ser entendido e passível de ser ressignificado, ainda 

que não completamente. Na possibilidade de ser entendido está implicado que nem 

sempre o indivíduo, ao fazer uso instrumental de signos, encontra-se plenamente 

consciente do seu significado, não sendo óbvio para ele e nem para o pesquisador, daí a 

necessidade de investigar a relação e entendê-la desde seu contexto social.  

 

3.3. OS PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE 

 

 A possibilidade de análise a partir da teoria Histórico-Cultural, neste trabalho, 

encontra-se nos processos de significação. Tratando-se, por exemplo, das ações da 

escola e da família, supõe-se que os envolvidos na relação, “são profundamente 

afetados por signos e sentidos produzidos nas (e na história das) relações com os 

outros” e, “todas as ações adquirem múltiplos significados, múltiplos sentidos, e 

tornam-se práticas significativas, dependendo das posições e dos modos de participação 

dos sujeitos nas relações” (Smolka, 2000, pp. 30-31). Esses significados que orientam 

as práticas, presentes especialmente na fala, tornam-se objetos adequados para 

abordagem e análise das relações família-escola, considerando a possibilidade dessa 

multiplicidade de significações, de sentidos ligados às posições e modos de participação 

de professores e familiares envolvidos.    

 Como principal sistema simbólico, a fala do homem é constituída durante sua 

socialização, resultando em um processo complexo de internalização de determinado 

modo cultural de pensar e agir (Valsiner & Van der Veer, 2006). A internalização 

aparece na discussão de Smolka (2000) sobre o termo apropriação, ligado ao processo 

de significação. A utilização do termo apropriação, no sentido do indivíduo tomar algo 

de fora ou do outro e assumir como seu, segundo a autora, possui uma nuança de tornar 

próprio, seu, adequado e pertinente, que não é tanto uma questão de posse, mas de 

pertencer e do modo de participar das práticas sociais.  
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 A relação entre internalização, apropriação e significação feita por Smolka 

(2000) “se baseia na tese de Vigotski de que as funções mentais são relações sociais 

internalizadas” (p. 30). Nesse sentido, nas relações sociais, se estabelece a conexão 

entre o cultural e o subjetivo e entre o indivíduo e o seu ambiente na produção e 

apropriação de sentidos e significados. 

 Portanto, o significado da palavra aparece como “unidade de análise da relação 

historicamente constituída entre pensamento e linguagem” (Barros et al., 2009, p. 178). 

No entanto, os múltiplos significados e sentidos dependem das situações, posições e 

modos de participação dos sujeitos nas relações. Alguns modos de 

participação/apropriação podem adquirir visibilidade analítica, enquanto outros 

permanecem simplesmente impossíveis de traçar (Smolka, 2000, p. 36). 

 O sentido “se produz nas práticas sociais através da articulação dialética da 

história de constituição do mundo psicológico com a experiência atual do sujeito” 

(Barros et al., 2009, p. 178) e o significado compartilhado socialmente é o caminho para 

entender o cultural e acessar o pensamento que orienta as ações individuais e coletivas 

no mundo. O significado da palavra, portanto, aparece como “unidade de análise da 

relação historicamente constituída entre pensamento e linguagem” (Barros et al., 2009, 

p. 179).  

 Feitas essas considerações, coloca-se a teoria Histórico-Cultural como capaz de 

fornecer os elementos para compreensão do desenvolvimento humano, individual e 

coletivo, a partir das vivências, as quais são acessíveis nos significados presentes nos 

signos que compõem a fala humana. Ou seja, nos significados presentes nas falas 

encontra-se a possibilidade de análise das vivências da relação família-escola 

construídas por pais e professores em suas práticas cotidianas. 
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4. O MÉTODO DA PESQUISA 

  

 A concepção do ser humano como sujeito do pensamento e que constrói 

significados e sentidos nas relações sociais, como indicado na proposta teórica deste 

trabalho, aponta para uma abordagem metodológica de natureza qualitativa que valoriza 

aspectos contextuais e interpretativos na pesquisa. Não se trata apenas de uma opção 

metodológica, mas uma escolha necessária e adequada em face da natureza do objeto 

pesquisado que é o ser humano social, em sua complexidade e constante mudança e 

movimento, que se recusa a se revelar tão somente nos números ou se igualar com sua 

própria aparência (Minayo, 2010). 

 

4.1. O OBJETO DA PESQUISA 

 

 Este trabalho elegeu como objeto de estudo a relação família-escola a ser 

apreendido a partir dos significados construídos por pais e professores da educação 

fundamental de uma escola pública. Esse objeto, para ser estudado sob a perspectiva da 

pesquisa qualitativa, demanda princípios epistemológicos os quais possuem implicações 

na ação metodológica, como apresentados por González-Rey (2006). O primeiro 

princípio epistemológico apresentado por este autor refere-se ao caráter interpretativo-

construtivo da epistemologia qualitativa como uma construção, não como uma 

apreensão direta da realidade a partir de categorias universais, mas através da 

possibilidade de criação de novas ações sobre a realidade e proposição de novas 

representações teóricas durante a pesquisa.   

 Outro aspecto destacado pelo autor é o papel do singular como instância legítima 

de produção de conhecimento científico, como em um estudo de caso, por exemplo. A 

legitimidade encontra-se na relação de coerência entre a pesquisa e a epistemologia que 

a orienta. E o terceiro princípio epistemológico identifica a investigação nas ciências 

humanas como um processo de comunicação social que busca conhecer os aspectos 

conscientes dos indivíduos através dos significados em um nível acessível apenas 

através do estudo diferenciado dos sujeitos que compartilham um evento ou condição 

social particular (González-Rey, 2006). Essa compreensão do social em sua 

complexidade só é possível através das informações fornecidas por aqueles que 
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vivenciam a situação social, o que permite organizar em modelos a significação do 

social na vida humana (González-Rey, 2006). 

 No sentido acima, o estudo do fenômeno psicológico sempre será o resultado de 

uma construção na perspectiva do pesquisador e não uma apreensão direta da realidade. 

Assim, a opção pela pesquisa qualitativa, neste trabalho, justifica-se pela compreensão 

do ser humano como sujeito diferenciado que, em sua singularidade, contém uma 

dimensão particular do fenômeno como um todo e que essa dimensão é acessada em um 

processo de construção do conhecimento na interpretação do fenômeno pesquisado. 

 

4.2. O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Este trabalho procurou respostas para a indagação de como a relação família-

escola é percebida por pais e professores e como constroem seus significados sobre essa 

relação. 

 

4.3. OS OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 A partir da definição do problema foram elaborados o objetivo geral e os 

específicos visando a direcionar o trabalho de pesquisa como segue: 

 

Objetivo geral:  

  

Compreender as significações construídas por pais e professores sobre a relação família-

escola, a partir das práticas dessa relação. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Descrever e analisar, através dos relatos de pais e professores, as práticas que 

caracterizam a relação família-escola no contexto escolar. 



70 

2. Investigar as expectativas da família em relação à escola e dos professores em relação 

à família. 

3. Identificar e analisar, nos discursos dos participantes e nos registros de observação, 

fatores que funcionem como barreiras ou promotores da aproximação entre família e 

escola. 

4. Investigar se pais e professores significam a escola como espaço de negociação entre 

família e escola. 

5. Analisar convergências e divergências entre professores e familiares na interpretação 

da relação família-escola. 

  

4.4. A ESCOLA  

 

 Para alcançar os objetivos acima, os participantes da pesquisa foram encontrados 

numa escola pública do Ensino Fundamental do interior da Bahia. Inicialmente, foi feito 

um reconhecimento das diferentes escolas na sede do município, considerando a 

acessibilidade do pesquisador e disponibilidade das instituições. A escolha da 

instituição foi consolidada por se tratar da escola de maior porte na sede do município, 

com possibilidade para acesso a maior número de professores para as entrevistas e, 

também, a pais de alunos residentes na cidade e fora dela, ajudando a entender as 

relações família-escola a partir de famílias da zona rural e urbana.  A aceitação da 

pesquisa, por parte da escola selecionada, aconteceu por meio de autorização escrita, 

que foi concedida na primeira visita à direção, sendo iniciados, em seguida, os 

primeiros contatos com os professores para as entrevistas. 

 

4.4.1. A LOCALIZAÇÃO E A DESCRIÇÃO FÍSICA  

 

 A escola, na qual a pesquisa foi desenvolvida, é uma instituição pública estadual 

localizada em um município do interior da Bahia que, de acordo com os dados 

disponíveis, possui cerca de 32.000 habitantes, sendo que 48,8% da população vive na 

zona rural (IBGE, 2011).  
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Sua localização é próxima ao centro e à pista principal de acesso de alunos da zona 

rural, o que facilita chegar à escola, especialmente em um ônibus fornecido pela 

prefeitura e que pode ser utilizado, às vezes, também pelos pais da zona rural para ir à 

cidade ou à escola. 

 As instalações apresentam um conjunto de prédios antigos com mais de 50 anos 

de construídos, evidenciando necessidade de manutenção, especialmente na qualidade e 

condições do acabamento, da pintura e das carteiras nas salas de aula. Uma grade de 

ferro e um estreito portão de entrada separam o espaço interno da escola da estreita 

calçada e do jardim em frente, onde os alunos costumam permanecer conversando e 

namorando. Durante o período das visitas à instituição, o muro dos fundos da escola 

próximo à ára de circulação dos alunos encontrava-se caído em um trecho de mais de 

10m. Essa situação permanecia há alguns anos e não pôde ser restaurado às dimensões 

reais do terreno da escola devido a uma disputa com a comunidade, que avançou para a 

área do terreno da escola com a construção de algumas casas. 

 Ainda no aspecto físico, a instituição possui salas para administração e serviços 

de apoio como diretoria, vice-diretoria, secretaria com recepção, sala de professores 

ampla, quadra de esportes, bastante espaço externo com jardins, passarelas para 

circulação dos alunos e amplo auditório com capacidade para cerca de 400 pessoas. 

Uma pequena edificação para o grêmio estudantil encontrava-se sendo pintada no 

período das visitas, mas o grêmio, embora formado, ainda não estava em funcionamento 

por causa da reforma.  

 Vinte e quatro salas de aula, com capacidade média para 35 a 40 alunos, abrigam 

turmas nos três turnos, sendo 4 salas para o curso técnico, 07 para formação geral e 14 

para o Ensino Fundamental. O acervo da biblioteca é composto de títulos fornecidos 

pelo Governo Estadual e outros doados pela comunidade e, como ainda não se tem a 

contagem, estima-se, de acordo com o responsável, em 3.000 exemplares.  

 

4.4.2. AS FAMÍLIAS E A SITUAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Os dados mais recentes relacionados aos alunos do Ensino Fundamental da 

escola não foram fornecidos pela instituição. Os contatos pessoais em busca desses 

dados resultaram infrutíferos, bem como os contatos telefônicos com a direção, vice-



72 

direção e coordenação. Ao acessar a página na internet do Indice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB, 2011), em 11 de julho de 2014, relativos à escola 

pesquisada, foi constatado que a última atualização da página aconteceu em 14 de 

agosto de 2012, com dados de 2011.  

 Vários contatos também foram feitos com a Diretoria Regional de Educação 

(DIREC), sendo o último em 16 de julho de 2014. A informação, na ocasião, foi de que 

todos os dados relativos às escolas do Estado estavam apagados no banco de dados da 

Secretaria de Educação, possivelmente, de acordo com o funcionário, devido ao 

processo de atualização dos dados, os quais não estavam lançados até o dia em que esta 

pesquisa foi finalizada. Assim, os dados do IDEB (2011), única fonte disponível, são de 

2011 e, apesar de não serem os dados mais recentes, foram transcritos, a seguir, com o 

objetivo de registrar informações sobre a escola, as famílias e os estudantes. 

 A instituição, de acordo com informação da secretaria da escola, fornecida em 

16 de junho de 2014, possui cerca de 1.700 estudantes em todos os níveis; destes, 

aproximadamente 600 alunos estão no Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, e cerca de 

700 no Ensino Médio. Os demais alunos estudam no período noturno, no qual funciona 

o curso de Educação Profissional e o de Educação de Jovens e Adultos (EJA).    

 A quase totalidade dos alunos possui características negras. O vestuário e a 

aparência simples dos alunos, em geral, indica, como as visitas nos lares também 

mostraram, que os estudantes, na maioria, vêm de famílias com baixa renda, inclusive a 

maior parte dos que moram na cidade são originários da zona rural. Raros pais (entre 

dois a cinco) foram vistos visitando a escola durante os meses dedicados a observar a 

instituição, mas encontravam-se na área interna da escola, sentados no canteiro do 

jardim, conversando, aparentemente esperando os filhos, o que foi confirmado quando 

interpelados (Diário de Campo, 2012-2013).  

 Algumas vezes pais foram vistos em pé, ou sentados na secretaria, esperando 

para falar com alguém e também em frente à diretoria e vice-diretoria. Um desses pais, 

quando interpelado se estava esperando para falar com alguém da direção, protestou 

contra o atendimento que dizia não ser bom e acabou indo embora sem ser atendido 

(Diário de Campo, 06 de março, 2013). 

 O Nível sócio-econômico (NSE) das famílias do município onde se localiza  a 

escola, de acordo com o IDEB (2011a), é médio-baixo (-1), a terceira posição em sete 
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níveis qualitativos em uma escala que vai de -3 a 3, que envolvem renda, ocupação e 

escolaridade: "Mais Baixo", "Baixo" "Médio-baixo", "Médio", "Médio Alto", "Alto" e 

"Mais Alto".  

 A nota do IDEB (2011a) aplicada às escolas é calculada, a cada dois anos, a 

partir do índice do fluxo de alunos mais o seu rendimento acadêmico. Segundo o portal 

do IDEB (2011), a escola encontra-se em situação de alerta, não tendo alcançado a meta 

e indicando tendência de queda no índice de desempenho para os anos seguintes. 

 O alto índice de reprovação da escola na qual foi feita esta pesquisa, em 2011, 

de 44 alunos em 100, interferiu negativamente na qualificação da escola pelo IDEB. O 

índice das mães que completaram a 8ª série foi de apenas 25%. Entre as escolarizadas 

não prosseguiram os estudos para completar o ensino médio. Entre as mães da escola 

8% e entre os pais 29% não sabiam escrever (IDEB, 2011a). Pode-se inferir, a partir 

desses dados do IDEB, que os filhos de pais menos escolarizados tenham tido 

dificuldade nos estudos, uma vez que a escola reproduz o capital cultural da classe 

média com desvantagem para famílias pobres (Bourdieu, 1992, 1998), além da ausência 

de estratégias conjuntas entre família e escola, direcionadas para essas famílias em 

desvantagem, contribuindo para a reprovação na escola (Chechia, 2002). 

 Ainda, segundo o IDEB (2011), apesar de 95% dos alunos informarem que os 

pais e responsáveis os incentivavam a fazer os trabalhos escolares e 81% conversarem 

com os pais sobre o que acontece na escola, somente 44% informaram que os pais 

compareciam sempre às reuniões de pais e mestres. Por outro lado, apesar dos 

incentivos e do interesse dos pais em saber o que acontece na escola, 68% dos alunos já 

foram reprovados pelo menos uma vez e 15% já abandonaram a escola pelo menos uma 

vez, permanecendo fora dela o resto do ano (IDEB, 2011). Assim, a escola insere-se em 

um contexto social fortemente rural, de pobreza, e baixo desempenho acadêmico dos 

alunos da educação básica. 

 

4.4.3. PESSOAL E OS SERVIÇOS  

 

 O corpo docente, segundo informações da escola, estava composto, no período 

das visitas à instituição, de 32 professores efetivos, fora os professores contratados que 

variam em número. É comum a escola contratar professores substitutos em vista da falta 
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de docentes efetivos. A aparência dos professores era de cansaço. Havia certa 

melancolia e saudosismo em relação ao distante passado da escola, de tempos gloriosos 

que contrastam com a situação atual, como uma denúncia da decadência e, ao mesmo 

tempo, como um esforço de valorizar a escola a partir do que ela já foi no passado. 

Referências em tom de lamento e protesto a coisas que poderiam ser feitas e que não 

estão sendo feitas na escola evidenciavam descontentamento de alguns professores em 

relação à escola. 

 A escola dispõe de 04 porteiros que também atuam como vigilantes 24 horas por 

dia e trabalham em turnos. Duas zeladoras em cada turno mantém a escola arrumada e 

varrida. A merenda escolar fornecida pelo Estado é preparada na cantina por duas 

cantineiras pela manhã, duas à tarde e uma à noite, regularmente.  

 

4.4.4. GESTÃO, ATENDIMENTO E ATMOSFERA INSTITUCIONAL 

 

 A instituição, de acordo com a funcionária da secretaria, funciona em três 

turnos: matutino, das 7:00 às 12:00, mas as aulas vão de 7:20 às 11:40. No vespertino o 

turno estende-se das 13:00 às 18:00 e as aulas de 13:20 às 17:40, e no turno noturno das 

18:20 às 21:40. A duração das aulas diurnas é de 50 minutos e das noturnas de 40 

minutos. 

O atendimento aos estudantes e pais pelos diretores, funcionários da secretaria e 

professores costuma ser feito, conforme o caso, nos setores administrativos, sala de 

professores e corredores. Dois murais informam sobre decisões administrativas, 

pedagógicas e sobre a vida geral da escola. 

  Na secretaria, percebia-se insegurança em alguns funcionários sobre se podiam 

ou se deviam dar informações sobre a escola, remetendo o pesquisador sempre para o 

diretor, mesmo quando se tratava de informações corriqueiras sobre a estrutura física, 

número de alunos e funcionamento geral. Além disso, notamos que os funcionários 

cumpriam sua função de forma restrita à sua área sem saber informar sobre detalhes da 

escola na qual trabalham, como o número total de alunos, de professores, de turmas e 

seus horários e dos cursos oferecidos, por exemplo.  
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 A escola não dispõe de orientador educacional, fazendo a diretora, vice e 

coordenadora pedagógica o trabalho de dialogar sempre que algum problema ocorre 

com os alunos. O tipo de gestão que predomina na escola se apresenta centralizada no 

diretor. Em geral, o diretor toma a decisão final, especialmente nas questões 

administrativas do cotidiano. As questões que exigem decisões disciplinares e 

planejamento financeiro são compartilhadas com o Colegiado da instituição e com 

professores e vice-diretor.  

 O controle da frequência do corpo docente fica fragilizado por professores que 

administram as faltas ao trabalho no mês, de modo a comparecer o mínimo requerido. 

Para a direção, “é complicado” tomar medidas contra professores faltosos, pois todos 

são conhecidos na cidade. 

 As relações parecem distantes e silenciosamente tensas entre os segmentos da 

escola e os pais. Os funcionários parecem desmotivados e sem capacitação profissional. 

Os pais, em geral, se mantêm distantes da escola, de suas decisões e gestão, salvo 

alguns poucos que são do colegiado. Há um desejo declarado por parte especialmente 

dos professores, gestores e funcionários de que as coisas melhorem, mas não se percebe 

qualquer articulação de alunos, pais ou professores nesse sentido, salvo no processo 

eletivo do diretor pelos docentes, como caminho de mudança. 

 

4.4.5. OS PROFESSORES E OS PAIS ENTREVISTADOS 

 

 Os participantes entrevistados formaram dois grupos que vivenciam a relação 

família-escola. Um deles formado por 10 pais de alunos do ensino fundamental, na faixa 

etária de 32 a 65 anos, que, enquanto participantes do segmento família, são  

denominados na pesquisa de "Mãe" ou “Pai” seguidos de um número de 1 a 10 

correspondentes aos dez pais entrevistados. O outro grupo foi formado por 10 

professores do Ensino Fundamental, identificados como "Professor", também com 

numeração de 1 a 10, indicando os dez professores entrevistados, com faixa etária de 21 

a 66 anos.   

 A seleção dos pais e professores para a entrevista seguiu dois critérios. Primeiro, 

que fossem professores ou pais de alunos do Ensino Fundamental na escola na qual se 

realizou o estudo. Depois, após os contatos iniciais e explicações sobre o trabalho, era 
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necessária sua concordância e disponibilidade, seguida de acerto de horário mais 

adequado ao entrevistado. 

 O grupo dos pais estava composto por oito mães, uma avó responsável pelo neto 

que residia com ela, e um pai, que preferiu ele mesmo dar a entrevista, enquanto a 

esposa se dedicava a afazeres domésticos, mas se reportou com frequência à esposa em 

todas as perguntas relacionadas ao cotidiano escolar do filho. Desses 10 pais, três eram 

residentes da zona rural, oito não haviam concluído o ensino médio e nenhum cursou o 

ensino superior. 

 Todos os pais entrevistados residem em bairros de perfil sócio-econômico 

popular (7) ou na zona rural (3) com baixa renda, evidenciado nas condições simples da 

moradia. A manutenção financeira das famílias se dá principalmente pelo trabalho 

assalariado e pela prestação de serviços eventuais do homem, ficando as mães, 

geralmente, em casa e se dedicando a funções domésticas, como a limpeza da casa, 

fazendo as compras, preparando a alimentação, além do cuidado de outros filhos, por 

isso, sem condição para contratar ajuda de uma empregada doméstica, alegavam falta de 

tempo para o acompanhamento dos filhos na escola. Um dos pais, separado da esposa, 

trabalhava com transporte escolar na cidade e o filho residia com a avó, já mencionada 

acima, que se encarregava da educação doméstica e escolar da criança. 

 O grupo de professores foi composto de quatro homens e seis mulheres. Metade 

deles atua exclusivamente no Ensino Fundamental e a outra metade no fundamental e 

médio. Dois dos professores, os mais jovens, eram novos na escola, um, com 21 anos, 

trabalhava há um ano na escola e o outro, com 22 anos, há seis meses. A maioria dos 

professores (8) eram veteranos e tinham tempo variado de magistério na escola na qual 

o estudo foi realizado: 6, 10, 16, 18, 18, 20, 20 e 38 anos. 

   

4.5. OS INSTRUMENTOS 

 

 Esta pesquisa considera o ser humano como capaz de refletir sobre si enquanto 

constrói a si mesmo e ao mundo à sua volta através das relações sociais. Essa 

construção de si mesmo e do ambiente acontece mediada pelo signo carregado de 

significados e sentidos, por meio da fala. Assim, foram escolhidas técnicas que 

contemplam a fala e as ações como portadoras de significados e sentidos com potencial 
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para produzir conhecimento válido dentro de um contexto histórico e cultural particular 

(Gondim, 2003; Vigotski, 2007).  

 Foram utilizadas, na pesquisa, a observação, a análise documental e a entrevista 

semi-estruturada. As entrevistas se constituíram na fonte principal dos dados; os dados 

das observações e as informações contidas nos documentos contribuíram 

complementando e esclarecendo dados das entrevistas e ampliando a compreensão do 

contexto pesquisado, suas rotinas e práticas, com referência ao objetivo da pesquisa de 

investigar como pais e professores significam a relação família-escola. 

 

4.5.1. A OBSERVAÇÃO 

 

 A observação e a descrição do ambiente, anotadas em Diário de Campo, 

concorreram para a compreensão dos modos de agir e de ser dos participantes e, assim, 

de sua fala. Essa fala encontra-se plena de significados, presentes nos signos que são 

produtos e produtores da cultura e constituintes do comportamento humano (Vigotski, 

1995, 1931/2007). Conhecer o ambiente onde é produzida a fala torna-se condição para 

seu entendimento e, por isso, deve ser analisada interrogando-se suas relações com o 

contexto, que vão aparecendo no decorrer do trabalho analítico, de modo a evitar sua 

fragmentação (Bourdieu, Passeron & Chamboredon, 2005).  

 Nas visitas às instalações das escolas foram anotadas, em Diário de Campo, 

rotinas, relações entre alunos, professores, dirigentes da escola e familiares, bem como a 

dinâmica das instituições e suas práticas que mais chamaram a atenção, de acordo com 

o objetivo da pesquisa. A utilização da observação também visou desenvolver 

familiaridade do pesquisador com o ambiente escolar, como contexto imediato dos 

atores pesquisados Durante a observação, alguns diálogos eventuais e perguntas eram 

feitas a alunos, pais, professores e funcionários sobre algumas práticas e sobre a escola 

em geral, de forma que a observação não aconteceu de forma passiva, mas envolveu 

alguma interação com circunstantes na escola. 

 A descrição da escola e suas práticas, produto da observação, foi feita a partir de 

fatos rotineiros ou esporádicos e diálogos informais mantidos no processo da 

observação. No entanto, a observação foi, sem dúvida, direcionada pelos objetivos do 

trabalho, de forma que o observador teve um olhar mais atento para as práticas 
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consideradas significativas no contexto da relação família-escola, aspectos que 

funcionam como barreiras ou promotores da relação.  

 

4.5.2. A ANÁLISE DOCUMENTAL 

  

 Foram também considerados como parte dos dados da pesquisa aqueles 

disponíveis em documentos como registros de ocorrências, projeto político pedagógico, 

regimento da escola, atos pedagógicos e disciplinares publicados no mural da escola.  

 A análise documental, de acordo com Bardin (1977), pode ser “definida como 

uma operação ou conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob a forma diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a 

sua consulta e referenciação” (p. 45). Na pesquisa qualitativa, a análise documental tem 

por objetivo dar forma conveniente e representar de outro modo essa informação (dados 

brutos) com o máximo de pertinência, de modo a formar, em fase preliminar, um banco 

de dados (representação dos dados brutos) para posterior análise do conteúdo. Isso se 

faz manipulando as mensagens contidas nos documentos para evidenciar indicadores 

temáticos ou frequenciais, entre outros, que permitam inferir sobre outra realidade que 

não a da mensagem dos dados brutos, de acordo com o objetivo da pesquisa (Bardin, 

1977). 

 Tais documentos se constituem em um registo revelador de práticas coletivas e 

da cultura local e, como tal, significativas para os indivíduos. Sua utilidade na pesquisa, 

ao prover dados adicionais, proporciona melhor compreensão da relação entre a escrita, 

as falas e as ações, refinando a compreensão dos dados e propiciando resultados mais 

profundos, detalhados e abrangentes na pesquisa (Flick, 2009). Nesta investigação, os 

documentos da escola foram consultados objetivando entender, como fonte 

complementar, as propostas da escola em seus documentos principais como Projeto 

Político Pedagógico, Registros de Ocorrências, decisões disciplinares e o Regimento da 

escola de modo a colaborar, juntamente com a observação, no entendimento dos dados 

das entrevistas. 
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4.5.3. AS ENTREVISTAS 

 

 Como parte principal da coleta de dados foram utilizadas entrevistas semi-

estruturadas com os pais e os professores. Esta modalidade de entrevista, que utiliza um 

roteiro com perguntas abertas e fechadas na direção do objetivo da pesquisa, permite ao 

informante discorrer sobre o tema proposto, ao mesmo tempo em que o entrevistador 

orienta o depoimento com intervenções, para elucidar questões que não ficaram claras e 

retomar o assunto,  caso o informante tenha fugido ao tema (Boni & Quaresma, 2005).  

 O objetivo principal das entrevistas foi investigar como pais e professores 

significam a relação família-escola. Na fala, principal recurso simbólico humano, 

encontra-se a possibilidade para o estudo da consciência, presente na relação entre 

pensamento e fala: a palavra como microcosmo da consciência humana e nela o 

significado, parte do sentido e recurso analítico nas investigações psicológicas 

(Vigotski, 1995).  

  Segue-se que “(...) o que o sujeito diz no curso de uma investigação psicológica, 

(...) consiste numa criação resultante tanto de suas interações face a face, quanto de suas 

relações com signos e outros sentidos que circulam nas tessituras sociais.” (Barros et al., 

2009, p. 179). Assim, na entrevista, procurou-se “a determinação social do 

comportamento que se realiza com a ajuda dos signos”, pois “entre todos os sistemas de 

relação social o mais importante é a linguagem” (Vigotski, 1995, p. 86). 

 Não se pode esquecer que esse falar do entrevistado é uma construção na relação 

com o entrevistador e não pode ser controlado na pretensão de garantir neutralidade na 

pesquisa: “Da mesma forma que não existe gravação perfeitamente neutra, assim 

também não há perguntas neutras” (Bourdieu, Passeron & Chamboredon, 2005, p. 55) e 

também não há questionário perfeito nem univocidade de respostas para as mesmas 

perguntas. 

 Na procura pelos significados presentes nas falas dos entrevistados, evitando a 

crítica à indução que pode estar presente em entrevistas diretivas, ou o encobrimento 

dos fatos pela não diretividade, este trabalho optou pela entrevista semi-estruturada com 

questões ligadas aos objetivos da pesquisa, mesclando aspectos concretos, factuais e 

relacionados ao cotidiano e outras ligadas a reflexões mais abstratas e julgamentos 

(Ristum, 2001).  A procura pelo equilíbrio entre diretividade e não diretividade, na 
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entrevista semi-estruturada, possibilita um livre falar espontâneo do sujeito pesquisado, 

mas também assegura aderência ao assunto, evitando a divagação e o distanciamento 

dos objetivos da pesquisa.  

 Outro aspecto apontado por Boni e Quaresma (2005) é a proximidade e a troca 

afetiva entre entrevistador e entrevistado, proporcionando a manifestação de aspectos 

afetivos e valorativos dos informantes que determinam significados pessoais de suas 

atitudes e comportamentos. Além disso, segundo os autores, a entrevista semi-

estruturada permite o acesso a participantes sem escolarização e domínio da escrita, 

como algumas mães nesta pesquisa, que indicaram não haver concluído as primeiras 

séries do ensino fundamental e se sentiam mais à vontade quando tratava-se apenas de 

responder a perguntas sem precisar usar a escrita.  Por outro lado, o roteiro da pesquisa 

com certa uniformidade para pais e professores, pôde ajudar a entender como ambos os 

grupos significam a relação frente às mesmas questões. 

  

4.6. OS PROCEDIMENTOS NO TRABALHO DE CAMPO 

  

4.6.1. ACESSO À ESCOLA 

 

 Para o cumprimento do aspecto ético-legal, antes do acesso à escola, a pesquisa 

foi submetida a Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) instalado na FADBA-Faculdade 

Adventista da Bahia, em Cachoeira, Bahia. Em seguida, o projeto foi cadastrado no 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), órgão do Ministério da Saúde, o 

qual rege qualquer estudo que envolva seres humanos, conforme a exigência do 

Conselho Nacional de Saúde (Resolução CNS 196/96-VI. 3).  

 Após os passos acima descritos, foram feitos contatos iniciais com a 

coordenação da escola que nos encaminhou para a diretora. Depois da autorização 

fornecida pela diretora da escola, naquele mesmo dia, já circulamos pela área da 

instituição com o objetivo de conhecer as instalações, as salas de aula e os 

departamentos. As observações, a partir de então, foram feitas nos períodos matutino e 

vespertino, nos quais funciona o Ensino Fundamental da escola.  
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 Durante as visitas de observação na escola, foi possível obter uma parte dos 

documentos como amostra de práticas escolares (decisões de suspensão e comunicados 

de convocação para reuniões, fixados no mural da escola, que foram fotografados para 

leitura posterior). Outra parte dos documentos (cópia do PPP, Regimento escolar e 

Plano de ação 2011/2012) foi obtida por e-mail, depois de contato telefônico com uma 

das coordenadoras da escola. 

 

4.6.2. ACESSO AOS PAIS E PROFESSORES 

 

 O acesso aos familiares e professores para a realização das entrevistas aconteceu 

também após permissão da direção. No caso dos professores, a permissão era para fazer 

contato com os discentes na sala dos professores e ali explicar o trabalho, procedendo à 

entrevista em local e horário conveniente ao entrevistado. Todos os professores 

preferiram e foram entrevistados na sala de professores, em horários diferentes, de 

acordo com a preferência de cada um. No caso dos pais, os endereços e telefones foram 

obtidos junto à secretaria da escola; alguns foram contactados por telefone, outros 

diretamente nos lares ou nas dependências da escola. Todos foram entrevistados em 

suas casas. 

   

4.6.3. A ANÁLISE  

 

 O resultado das entrevistas foi organizado em núcleos temáticos, relacionados 

aos objetivos da pesquisa de modo a fornecer suporte a linhas de argumentação. A partir 

dos núcleos temáticos, foram extraídas categorias para análise e interpretação de acordo 

com o objetivo do trabalho. Os dados das observações e da análise de documentos 

tiveram papel auxiliar no entendimento dos dados das entrevistas. 
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5. A APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 A leitura das entrevistas proporcionou a construção de grupos de dados que, de 

acordo com os objetivos da pesquisa, foram organizados em três blocos temáticos 

gerais. Para contemplar as especificidades dos blocos temáticos, foram elaborados 

subtemas para cada um deles. Os temas gerais são: (1) as práticas que relacionam 

família e escola, (2) as barreiras e as propostas de fatores promotores da relação família-

escola e (3) as significações da relação família-escola. 

 

5.1. AS PRÁTICAS QUE RELACIONAM FAMÍLIA E ESCOLA 

  

 Neste trabalho, os termos família e escola serão utilizados, em alguns momentos, 

para se referir aos pais e aos professores respectivamente. A identificação e descrição 

das práticas presentes na relação família-escola foram organizadas em quatro tipos: (1) 

práticas de informação-decisão, (2) práticas de acompanhamento dos filhos pelos pais, 

(3) visitas individuais dos pais à escola e (4) eventos comemorativos e outros. 

      As práticas classificadas como de informação-decisão referem-se às reuniões que se 

propõem a ser, ao mesmo tempo, informativas e de inclusão dos pais na tomada de 

decisões sobre a vida da escola, como a reunião de pais e mestres (RPM) e o Colegiado. 

 No segundo tipo, foram incluídas as práticas desenvolvidas fora da escola 

referentes a tarefas e obrigações escolares dos estudantes, que a escola espera que os 

pais assumam fiscalizar e assessorar seu cumprimento em casa, e são: (a) ajudar no 

dever de casa e (b) supervisão dos alunos pelos pais, com a responsabilidade de conferir 

se o aluno, ao sair para a escola, está com uniforme, materiais, se porta alguma arma e 

verificar se esteve, de fato, na escola. 

 No terceiro tipo, caracterizado pelas visitas individuais dos pais à escola e, em 

geral, objetivando a prevenção e resolução de problemas acadêmicos e disciplinares, 

estão (a) as convocações individuais para comparecimento dos pais à escola e (b) a 

visita voluntária dos pais à instituição. Finalmente, as práticas do quarto tipo, os eventos 

comemorativos, referem-se aos diversos eventos como dias das mães, desfiles, eventos 
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esportivos etc. Nesses eventos, os pais podem atuar como auxiliares na organização ou 

como plateia, quando são homenageados e aplaudem os filhos.  

 Inicialmente, serão feitas as descrições das práticas a partir dos dados e, em 

seguida, a sua análise mais detalhada, utilizando a literatura sobre o tema.  

 

5.1.1. PRÁTICAS DE INFORMAÇÃO-DECISÃO  

 

 Conforme descrito acima, as práticas classificadas como de informação-decisão 

foram a Reunião de Pais e Mestres (RPM) e o Colegiado. A seguir, discutiremos 

detalhadamente cada uma delas. 

 

a) A REUNIÃO DE PAIS E MESTRES (RPM)  

 

 Entre as práticas que caracterizam a relação família-escola na instituição 

pesquisada, talvez a mais comum e visível para a maioria dos pais e professores em 

geral seja a RPM, para a qual os pais são convocados por meio de convite impresso ou 

recado verbal através dos alunos. Vários estudos apresentam a importância da 

aproximação entre família e escola, inclusive da reunião de pais, para promover essa 

aproximação e o rendimento do aluno (Chechia, 2002, 2009; Chechia & Andrade, 2002; 

Epstein et al., 2009; Fraiman, 1998). Curiosamente, porém, a RPM não é descrita no 

Regimento da escola na qual foi o estudo realizado, aparecendo somente uma rápida 

menção no artigo 63, item XIII, ao descrever os deveres do professor, sendo um deles 

“participar das reuniões de Pais e Mestres, bem como das atividades extraclasse 

promovidas pela direção, corpo técnico-pedagógico, sempre que convocado ou 

convidado” (Bahia, 2011, p. 63).  

 No entanto, embora não seja instituída formalmente no Regimento da escola e 

receba um tratamento casual, a RPM possui maior visibilidade na vida escolar do que as 

outras práticas descritas e recomendadas com detalhes no Regimento, como é o caso da 

Associação de Pais e Mestres (APM) e do Conselho de Classe, por exemplo.  

 Apesar da ausência da RPM no Regimento, esta prática adquiriu, na rotina da 

escola, com o passar do tempo, uma grande importância, com repercussão maior que 
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outras práticas estabelecidas oficialmente, como o próprio Colegiado. Assim, podemos 

supor que uma determinada prática da escola adquire importância pelo significado que 

as pessoas atribuem a ela, mais do que por normatização oficial.  

 A RPM se estabeleceu na vida escolar, de acordo com os discursos de todos os 

pais e professores, como uma prática importante para as relações família-escola, como 

podemos perceber nas falas seguintes:  

 

São importantes, porque já que você não pode reunir sempre, trata-se de um 

momento que você pode encontrar um desses pais (Professor 3). 

 

É importante porque a gente procura saber como estão nossos filhos (Mãe 3). 

 

Eu não participo, mas eu tenho consciência que é importante (Mãe 4). 

 

 A RPM é vista pelos pais como evento que deveria acontecer a cada mês ou 

bimestre, mesmo que não se fizessem presentes, como declarou uma das mães: ”eu acho 

que a RPM devia ter uma todo mês. Ainda que eu não fosse lá todo mês, mas ao menos 

uma sim e uma não, eu iria” (Mãe 3); mas, quando perguntada se já foi em alguma 

reunião até aquele momento, a resposta foi negativa. Talvez, a ideia seja de que a 

reunião deve estar lá, à disposição, o mais frequentemente possível, mas sem que os 

pais se sintam obrigados a se fazer presentes. Seja como for, somente um pequeno 

número de pais comparece às reuniões, como apontado por todos os entrevistados, 

sejam pais ou professores, como relatado abaixo: 

 

Nessa questão dos pais eu percebo que são muito poucos nessas reuniões 

(Professor 5).  

 

São poucos, a minoria, daqueles pais que aparecem (Professor 4).   
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Eu acho que é muito pouca [a presença dos pais]! A gente vê, pela quantidade de 

alunos que tem, é pouquíssimo (Mãe 2). 

 

Reunião mesmo, os pais não vão lá (Mãe 10). 

 

 Os pais declaram que a presença nas reuniões da escola depende da convocação 

desta, denominada de “convite” pelos pais. Essa convocação não tem sido frequente e 

sem ela os pais não se apresentam, como expressam as falas a seguir: 

 

Eu mesmo nunca recebi convite. Nem para festa de escola eu nunca recebi 

convite (Mãe 4).  

 

Sem convite não vou não (Pai 7). 

 

Não convocam. Não mandam convite. Não reúnem os pais (Mãe 8). 

 

 Os professores, assim como os pais, atribuem à aproximação família-escola um 

papel fundamental no seu trabalho, “porque não adianta a gente querer hoje trabalhar 

sozinho e hoje, mais do que nunca, a escola precisa desses pais juntos (Professor 9). 

Assim, a RPM serve para “trazer a família para a escola” (Professor 10). Porém, de 

acordo com os professores, os poucos pais que se fazem presentes nas RPMs são 

geralmente, os de alunos que não apresentam problemas na escola: 

 

A maioria das vezes em que os pais estão presentes são aqueles dos alunos que 

além de ter um bom rendimento tem um bom comportamento (Professor 1). 

 

Só aparecem aqueles pais que os filhos não têm problemas, são esses que 

aparecem porque os outros não aparecem aqui. Agora, no final do ano eles 

aparecem. Todo ano é assim (Professor 4). 
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 Embora afirmem a frequência reduzida dos pais, o número ou o índice exato de 

comparecimento à RPM é desconhecido pelos professores, o que pode indicar ausência 

de controle e acompanhamento dos participantes, bem como pouco interesse dos 

docentes com a prática principal na relação entre a família e a escola. Assim, o 

conhecimento dos índices ou números de participação variam significativamente de 

professor para professor, e mesmo a diretora informa a partir de estimativa, visto não 

localizar os dados escritos da participação dos pais na RPM.  

 Por exemplo, para os professores, em um universo de cerca de 600 alunos do 

Ensino Fundamental e 700 no Ensino Médio, os pais que participam da RPM são, no 

"máximo, 200" (Professor 1, presidente do Colegiado), entre 50 e 100 (Professor 9) ou 

menos de 50 (Professor 4). Em percentuais, a participação dos pais é estimada pelos 

professores em 70% (Professor 9), 50% a 40% (Professor 5), 30% (Professor 10, 

diretora), 8% a 10% (Professor 2) e "mais ou menos 5%" (Professor 6). De qualquer 

forma, todos os professores declaram que há baixa frequência de pais na RPM e, mesmo 

assim, os que comparecem são aqueles que, como mencionado nas falas acima, os filhos 

não têm problemas na escola, seja de rendimento ou de comportamento. 

 Mas, a ausência não é só de pais. De acordo com um dos pais (Mãe 2), cerca de 

metade dos professores não comparece às RPMs e o encontro entre pais e docentes 

acontece somente com essa parte que vai às reuniões: 

 

Mas nem todos os professores vão, porque tem uns que trabalham em outros 

colégios e aí é uma oportunidade de encontrar a metade, porque não 

encontramos todos, mas encontramos um pouco desses (Mãe 2). 

 

 Além do baixo número de pais e professores que comparece, também é baixo o 

número de reuniões realizadas na escola, conforme relatado nas falas dos pais: 

 

Aqui no colégio ainda não [participei da RPM]. (...). É raro acontecer. Na 

verdade, no ano não sei se teve duas reuniões (Mãe 1). 
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E também eles não fazem com frequência [RPM]. (...) Deveria ter mais do que 

uma reunião por ano, pelo menos em três meses, seis... (Mãe 4). 

 

 Uma vez tendo descrito a RPM, especialmente a partir das falas dos pais e 

professores, passaremos à forma como estes significam essa prática.  

 Para os pais e os professores, a RPM significa informação/comunicação que os 

professores disponibilizam e os pais recebem. No caso dos pais, como receptores da 

comunicação, a RPM se destaca pela oportunidade de “saberem” o que está 

acontecendo na escola e com estão os filhos dentro da instituição, de uma forma mais 

geral, conforme as falas que se seguem: 

 

Porque se você tem um filho no colégio você tem que ter o acompanhamento 

dele, porque nem sempre ele vai te contar o que acontece no colégio, e é o seu 

direito e obrigação ir ao colégio, para saber como está a desenvoltura dele (Pai 

7). 

 

É como já disse: a RPM é um ponto para os pais saberem como está seu filho 

ali dentro do colégio.  Porque se os professores fazem uma reunião e eu não 

vou, quem é que vai saber como é que estão meus filhos no colégio?  

 (Mãe 2).  

 

Para saber informação do meu filho como ele se comporta no colégio, como 

está sendo o acompanhamento dele com os professores. Eu sempre vou por esse 

motivo (Mãe 1). 

 

 Por outro lado, apesar da baixa frequência de professores e de pais, os docentes 

concordam com os pais que a RPM significa oportunidade para estes conhecerem os 

professores, como declara um professor: 
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Eu acho muito importante. Primeiro é um momento de o pai conhecer todos os 

professores (Professor 8).  

 

 Porém, para a maioria dos docentes, a reunião significa oportunidade de 

informar como está a escola e o aluno, destacando-se a característica informativa da 

RPM, na qual os professores são os emissores e os pais os receptores das informações, 

como nas falas abaixo: 

 

Oportunidade de passar informação (...) se ele está com baixo rendimento. 

(Professor 1). 

 

Muito importante porque através dela está se demonstrando como é que está o 

desenvolvimento tanto da disciplina quanto dos alunos (Professor 6).  

 

A RPM é mais para os pais terem conhecimento do que está acontecendo 

naquele período para ele ou melhorar ou continuar como está. A reunião de 

RPM serve mais para isso (Professor 7). 

 

  Além disso, para os professores, a RPM ajuda especialmente no rendimento e 

no comportamento do aluno, conforme as falas dos professores que se seguem: 

 

É muito importante, e a principal razão é o rendimento escolar, o rendimento 

escolar (Professor 4).  

 

Ajuda o rendimento do aluno em primeiro lugar (Professor 10). 

 

Deveria vir mais, devido ao comportamento deles (Professor 6). 
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Eu chamo a atenção para vir assiduamente à escola para ver o comportamento. 

Eu gostaria era que a escola oferecesse algo aos pais, para ver se os 

aproximava mais da escola, porque até o comportamento dos filhos muda 

(Professor 4).   

 

 A RPM também é significada como uma oportunidade de intimidação dos 

alunos, pois através dela, se apresenta a "ameaça do pai quando vem à escola" 

(Professor 3) por meio da "cobrança" (Professor 1) durante e depois da reunião e da 

conversa "com o aluno em casa" (Professor 8).  

 Assim, para os docentes, a RPM se relaciona à informação, principalmente 

sobre o rendimento e comportamento que podem ser conseguidos por meio da presença 

dos pais, a qual serve de ameaça ao aluno. Por outro lado, para os pais, embora não 

descartem o rendimento e o comportamento, a RPM significa acompanhamento da 

escola e dos filhos.   

 Em síntese, pais e professores, embora concordem quanto ao significado 

informativo da RPM, ocupam posições diferentes no processo comunicativo, no qual os 

pais são receptores e os professores emissores da mensagem. Também divergem quanto 

ao conteúdo das informações. Essas perspectivas diferentes entre pais e professores 

sobre a RPM se situam em um espaço intermediário, entre a pessoa e seu ambiente, no 

espaço social específico ou vivência de cada indivíduo envolvido na relação (Marsico & 

Iannaccone, 2012; Prestes, 2010; Vigotski, 2010). Pais e professores visualizam 

parcialmente as concepções uns dos outros e constroem significados distintos e próprios 

a partir das posições que ocupam e da forma como a relação acontece nas práticas da 

escola (Smolka, 2000).  

 O ambiente social escolar se constitui em um novo, terceiro espaço psicológico, 

“no entre” os contextos originais, construído a partir ou na relação com os dois 

primeiros contextos, no qual os signos possuem significados compartilhados pelos 

indivíduos dos dois contextos, compartilhamento fragmentado pela distância entre 

família e escola. Como já mencionado anteriormente, a partir de Marsico, Komatsu e 

Iannaccone (2013), nesse processo precisam ser consideradas a complexidade da 

atividade do sistema social quanto às dimensões pessoais dos atores envolvidos em suas 

atividades cotidianas.  
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 Como vimos, dos quatro tipos de práticas identificadas na escola duas foram 

classificadas como de (1) informação-decisão. A primeira, e talvez a mais destacada 

pelas famílias e a escola, foi a RPM. Passaremos, a seguir, para o Colegiado como a 

segunda prática de informação e decisão no contexto escolar.  

 

b) COLEGIADO 

 

 Diferente da RPM, que não é prescrita pelo Regimento, o Colegiado é descrito 

na Seção I, Art. 8º do Regimento da escola como órgão colegiado “de caráter 

deliberativo, consultivo, avaliativo e mobilizador dos processos pedagógicos, 

administrativos e financeiros da unidade escolar, conforme a legislação específica 

vigente” (Bahia, 2011, p. 8). Entre as suas competências encontra-se “deliberar, sempre 

que solicitado pela direção da unidade escolar, sobre o cumprimento das ações 

disciplinares a que estiverem sujeitos os alunos, de acordo com o disposto neste 

Regimento, nas normas de convivência expedidas pela direção e pela Secretaria da 

Educação”, além de “decidir, em grau de recurso, sobre questões de interesse da 

comunidade escolar, no que diz respeito à vida escolar” (Bahia, 2011, p. 8).  

 A diretora informou que três pais são membros efetivos do Colegiado e mais três 

são suplentes (Professor 10).  Os membros representativos da comunidade no 

Colegiado, de acordo com o Regimento, são a diretora da escola, professores, 

coordenadores pedagógicos, servidores técnico-administrativos em exercício na unidade 

escolar, pais e representantes estudantis matriculados e que apresentem frequência 

regular às aulas. Porém, nenhum dos pais entrevistados indicou ter participado ou 

conhecer algum pai que fosse participante do Colegiado, evidenciando alienação da 

comunidade no processo eletivo dos representantes ou a inexistência de algum processo 

de votação dos membros do Colegiado em assembléia aberta ao público escolar. 

 Os professores, por outro lado, entendem que a participação dos pais acontece 

apenas no Colegiado e vêem a representação nesse órgão como sendo apenas de um ou 

dois pais. Esse distanciamento dos pais é evidenciado pela diretora, que trata de 

convidar os suplentes para garantir que não faltarão pais à reunião. Os professores, por 

sua vez, declaram que “as participações dos pais ficam restritas a ações estabelecidas 



91 

pelo Colegiado” (Professor 3). “Só no Colegiado mesmo tem pais que participam” 

(Professor 2). 

 Assim, o Colegiado é descrito pelos professores como a única oportunidade de 

participação dos pais em decisões da escola, inclusive administrativas, porém a presença 

dos pais no Colegiado não corresponde ao número dos efetivos e suplentes: “Só nas 

reuniões de Colegiado e um representante mesmo, um representante, num colegião 

desse” (Professor 6). Portanto, o Colegiado, segundo os professores, convida os pais 

especificamente para opinar e decidir administrativamente, embora os docentes relatem 

uma participação restrita. Porém, em nenhuma das entrevistas com os pais, o Colegiado 

é mencionado direta ou indiretamente, mesmo quando interpelados sobre se participam, 

participaram ou sabem de algum pai que participa de alguma reunião administrativa da 

escola. 

 Na Bahia, a lei Nº 11.043, de 09 de maio de 2008 (Bahia, 2008), dispõe sobre a 

finalidade, competência e composição do Colegiado Escolar nas escolas públicas 

estaduais. Segundo a lei, o Colegiado deve ter entre 6 a 14 membros, eleitos por voto 

secreto em assembléia devidamente convocada para esse fim, sendo a participação 

permitida para estudantes acima de 12 anos de idade; todos os membros são eleitos por 

voto secreto e com mandato de dois anos. A reposição por vacância deve ocorrer por 

votação feita em assembléia e pelo segmento que precisa ser representado. 

 Ainda de acordo com a lei, as reuniões ordinárias devem acontecer a cada mês e 

somente ocorrerão na presença de metade mais um de seus membros. Porém, em caso 

de falta de quorum, a reunião poderá ser convocada em 48 horas para as ordinárias e 24 

horas para as extraordinárias, podendo, nesse caso, funcionar com qualquer número, 

mas a aprovação de qualquer matéria dependerá sempre da votação de metade mais um 

dos seus membros presentes (Bahia, 2008). 

 Porém, nem sempre essas prescrições são seguidas à risca. A presença de um ou 

dois pais e um aluno, dificilmente terão peso no quorum com três membros da direção, 

dois coordenadores, um ou dois funcionários e um professor, além da forma por 

indicação como são escolhidos, o que leva ao questionamento da representação dos pais 

no Colegiado, conforme a fala de um professor:  
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Mas tem a reunião de Colegiado escolar que tem a presença de pais, (...) mas 

eles não são os pais, efetivamente (Professor 3). 

 

 Para entender melhor essa colocação, questionados em conversa informal, 

alguns professores apontaram que os pais são indicados pela proximidade com os 

membros da direção, por serem conhecidos e alinhados com a escola. Também, para 

facilitar o trabalho dos organizadores da reunião, segundo esses docentes, às vezes 

escolhem-se, como representantes dos pais, funcionários da própria escola que também 

são pais de alunos, o que pode explicar o motivo dos pais entrevistados negarem 

qualquer participação deles ou de outros pais em reuniões administrativas como as do 

Colegiado. 

 Essas medidas de escolha dos pais por indicação de membros da diretoria e 

apenas daqueles que estão alinhados com seu pensamento, particularmente quando são 

funcionários da instituição, fazem com que o Colegiado deixe de atender ao princípio 

democrático para as atividades da escola, como apontado por Paro (2008). Afinal, o 

Colegiado é descrito como oportunidade de participação efetiva dos pais em assuntos 

administrativos da escola, definido no parágrafo 2º, ítem VII, do Regimento. Além 

disso, indica que a participação dos pais/funcionários teria como objetivo legitimar as 

decisões, em vez de constituir uma participação efetiva no processo decisório da escola 

configurando, como descrito por Sá (1997, p. 81), em uma “encenação participativa”. 

 De qualquer forma, mesmo não sendo efetivamente democrática, a participação 

dos pais é um elemento fundamental para o andamento dos trabalhos da escola, pois a 

prestação de contas dos gastos da escola precisa ser acompanhada pela ata de aprovação 

do Colegiado. De acordo com o Regimento, art. 19, alínea III, letras “a” e “b”: “São 

atribuições do diretor, na forma da legislação vigente, sob pena de responsabilidade (...) 

elaborar e submeter à aprovação de dois terços dos componentes do Colegiado Escolar 

o plano de aplicação dos recursos oriundos de qualquer fonte quer em regime de 

repasse, quer de desconcentração ou descentralização” (Bahia, 2011, p. 13).  

 Nesse sentido, o depoimento de um dos professores (Professor 8) indica o 

Colegiado como órgão necessário para legitimar as despesas da escola: 
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Chegou uma verba e precisa comprar carteira, comprar armário, material de 

secretaria, tudo o que a diretora precisa comprar ela aciona o Colegiado, 

coloca em ata e ali, como tem um aluno representando todos, como tem um 

professor, um pai, eles ali votam e a gente chega a um acordo e aí o que vai 

comprar, alguma coisa (Professor 8). 

 

 Mas a participação dos pais indicados é limitada também a assuntos relativos 

aos alunos, conforme o depoimento professor  1: 

 

Opinam quando convocados para as reuniões do Colegiado sobre as coisas 

relacionadas a questão dos alunos: tratamento dos alunos, as questões do dia a 

dia do aluno (Professor 1). 

 

 Assim, as decisões de caráter administrativo e pedagógico ainda são centradas 

no diretor, como apontado por Neto e Castro (2011), geralmente limitando-se a poucos 

representantes da comunidade, a maioria dos quais é composta de professores. Essa 

prática cultural tem permanecido na história escolar, apesar da legislação, conforme 

relatado por M. G. Gomes (2013), sendo que, muitas vezes, o diretor não facilita a 

participação de todos, embora precise da legitimação pelo coletivo.  

 Como no caso da RPM, o Colegiado se torna uma prática que não representa a 

voz das famílias, na qual prevalecem, não importam as prescrições legais e regimentais, 

as decisões da instituição escolar sobre a vontade da comunidade. Para os pais 

entrevistados, o Colegiado é como se não existisse, pois não participam e nem sabem de 

alguém que dele participe. Essa prática acontece sem ser notada e sem ser anunciada. É 

um evento de bastidores, invisível aos pais em geral, e sem os efeitos esperados no que 

diz respeito à sua participação efetiva, seja do ponto de vista da representação, pela 

forma como são escolhidos os membros do Colegiado, seja pela participação como 

mero endosso aos interesses da escola, constituindo-se em uma prática escolar inócua 

para a aproximação, diálogo e construção de significados compartilhados entre as 

partes. 
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 Tendo visto as duas práticas classificadas como de informação-decisão (RPM e 

Colegiado), passemos às práticas de acompanhamento dos alunos pelos pais que 

envolvem (a) a ajuda no dever de casa e (b) a supervisão dos alunos pelos pais fora da 

escola. 

 

5.1.2. PRÁTICAS DE ACOMPANHAMENTO DOS FILHOS PELOS PAIS  

 

a) A AJUDA NO DEVER DE CASA  

 

 O dever de casa tem sido considerado, em algumas pesquisas, como instrumento 

fundamental para o sucesso escolar dos alunos (Resende, 2008) e para a relação família-

escola, na medida em que envolve os pais como "parceiros" diretos dos professores 

nessa atividade escolar. Porém, embora essa ajuda no dever de casa pretenda estabelecer 

uma parceria entre pais e professores, no que se refere à aproximação entre família e 

escola, essa atividade se desenvolve em casa, sem que os pais se desloquem até à 

instituição e sem que haja contato direto entre família e escola. Sua característica 

diferenciada, como esperado pelos professores, encontra-se na transferência de uma 

atividade de ensino da escola para os pais por meio do dever de casa, 

 Os depoimentos dos pais e professores, sobre o dever de casa, podem ser 

organizados com dois focos. O primeiro deles está relacionado à ajuda que os pais 

podem oferecer aos filhos na execução no dever de casa e o segundo, ao significado do 

dever de casa para a aproximação entre família e escola.  

 No primeiro foco, os professores entendem que essa ajuda não acontece, como é 

possível perceber nesta na fala de uma professora: "Nas minhas turmas eu percebo que 

[os pais] não [ajudam] porque eles [os alunos] vêm com a atividade sem fazer" 

(Professor 5). 

 Duas razões são apontadas por pais e professores para que a ajuda no dever de 

casa não aconteça. Entre os principais motivos encontram-se a falta de tempo, por um 

lado e, por outro, a falta de preparo dos pais, como nas falas seguintes:  

 

Eu não ajudo totalmente porque não tenho tempo, eu trabalho (Mãe 3). 
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Os pais não tem tempo, por trabalhar fora e não poderem estar mais presentes 

aqui na escola (Professor 10). 

 

Quando o pai não sabe ajudar o professor até entende que ele não sabe ajudar 

(Mãe 4). 

 

 No entanto, tratando-se da falta de preparo dos pais, os professores entendem 

"que um pai, só de estar ao lado do filho, já está dando a sua contribuição" (Professor 

9). É nesse sentido de ficar perto sem saber os conteúdos que uma mãe faz 

acompanhamento dos deveres do filho:  

 

Eu estudei até a 4ª serie. Algumas coisas que entendo eu falo: - Faça assim. 

Mas eu faço mais [de conta] que entendo para ele fazer, mas não passo para 

ele que não entendo. Eu falo: - Vamos fazer esse aqui.... Pode perguntar aos 

professores do colégio se ele vai sem fazer. Pode ser que o dever não esteja 

certo, mas ele leva o dever feito daqui de casa (Mãe 5). 

 

  Esse acompanhamento, contudo, expõe os pais a tensão e constrangimento 

perante os filhos e a escola, uma vez que assumem ensinar e cobrar o que não sabem. 

Especialmente para os pais de classes pobres e da zona rural, ajudar no dever de casa 

aparece como uma exposição de seu despreparo perante os filhos. Para reduzir a 

cobrança de seu envolvimento pessoal, os pais dizem que os filhos têm a internet, 

providenciam o reforço escolar ou, simplesmente, se omitem e racionalizam que os 

filhos já sabem se virar sozinhos. 

 

Hoje em dia eles não precisam não. Hoje é na base de internet... Até a 5ª série 

eu ajudei a fazer as atividades deles, correr atrás de trabalho, cortar e colar em 

papel. Hoje em dia eles estão mais adiantados. Não precisam não (Mãe 2). 
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 No segundo foco, sobre o significado do dever de casa para a aproximação entre 

família e escola, pais e professores divergem. Os professores entendem que a ajuda da 

família no dever de casa significa promover a relação e o desempenho dos alunos, como 

na fala abaixo:  

 

Melhoraria tanto a relação da escola com a família como melhoraria o 

rendimento e interesse dos alunos (Professor 7).  

 

 Os pais, contudo, divergem dos professores, pois acham que o dever de casa 

não ajuda na relação, relacionando-o apenas ao rendimento do aluno: 

 

Não [ajuda na relação]. Dever de casa ajuda a tirar algumas dúvidas que às 

vezes na escola não conseguiu. É um complemento. Ajuda muito, 

principalmente nas séries iniciais (Mãe 4). 

 

Não, não tem nada a ver. O ambiente da escola? Não. Ajuda a ela [à aluna] 

(Mãe 6). 

 

 A posição dos professores entrevistados por Colaço (2007) é mais próxima da 

posição desses pais, pois indicam que, apesar de considerarem o dever de casa como 

forma possível de comunicação com a família, não mostram que o utilizam claramente 

para esse fim, atribuindo-lhe mais a função de instruir nos conteúdos escolares.  

 Outro significado do dever de casa, para os pais, é atender à cobrança dos 

professores de que a tarefa deve ser feita em casa, conforme as falas que seguem: 

 

Eu acho que seja bom porque o aluno às vezes tem atividade e chega em casa e 

não faz e aí o professor [pergunta]: - Porque você não fez? (Mãe 2). 
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Se o professor passar uma atividade e o aluno não fizer como é que vai ficar? 

Fazer no colégio? Se o professor passou para fazer em casa, tem que fazer em 

casa (Mãe 5). 

 

 Além disso, a preocupação dos pais com o rendimento do aluno e o 

atendimento à cobrança dos professores para cumprir as tarefas, leva-os a procurar, em 

alguns casos, o reforço escolar. Assim, os pais que podem pagar transferem a 

tarefa/responsabilidade de ajudar no dever de casa para a professora particular, como na 

declaração da mãe 3: 

 

Eu achei melhor botar ela numa "banca", num reforço escolar, aí quando ela 

chega aqui dizendo: - Ah, minha mãe, eu estou assim e assim em alguma 

matéria aí eu digo assim: - Olhe, diga à menina para lhe ajudar nessa matéria 

(Mãe 3). 

 

 O acompanhamento do dever de casa pelos pais aparece em levantamentos do 

Sistema de Avaliação de Educação Básica realizado em 2001 (SAEB) como fator de 

desempenho positivo, especialmente na disciplina de língua Portuguesa, para alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental. Porém, os resultados dessa pesquisa foram analisados 

por Jesus e Laros (2004), os quais concluíram que o dever de casa depende de vários 

fatores relacionados à escola, ao aluno, às condições culturais e econômicas dos pais, 

não se constituindo como fator isolado o determinante do sucesso escolar dos 

estudantes. Chechia (2002), indica que o insucesso escolar atinge tanto alunos que são 

ajudados no dever de casa como os que não são e Lahire (1997), afirma que esse 

acompanhamento não garante o sucesso dos alunos, sendo necessárias, mesmo para 

famílias escolarizadas, outras posturas e estratégias familiares, visando à transmissão do 

capital cultural aos filhos e a valorização da escola. 

 Um aspecto negativo do dever de casa na relação família-escola, de acordo com 

Resende (2008), encontra-se na divisão de trabalho nas relações de gênero dentro da 

família. A mãe geralmente está mais presente ou é dona de casa e, se trabalha fora, 

mesmo assim é sobre ela que é depositada a sobrecarga de acompanhar os filhos na 

escola e de supervisionar o dever de casa, como se verificou neste trabalho e em outras 
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pesquisas, como de Carvalho (2000b). Nesse sentido, o dever de casa reforça a 

desigualdade na divisão das tarefas educativas dentro da família porque, conforme um 

professor, “a figura que sempre está presente na escola é a figura da mãe” (Professor 

1) e esta já não tem tempo ou condições pessoais para auxiliar os filhos nos deveres 

escolares como no passado, como declara outro professor: 

 

O que diferencia o pai da mãe [sobre vir à escola] é que historicamente no 

Brasil essa tarefa é feita pela mãe. (...) Hoje a mãe não é mais dona de casa, 

hoje a mãe trabalha [fora de casa]. A mãe sai 7 da manhã. Se ela trabalha aqui 

no supermercado ela chega em casa 8 ou 9 horas da noite. Que estrutura ela 

tem? Ela não tem nem estrutura física e nem psicológica. (Professor 3). 

 

 Para famílias populares, de acordo com Resende (2008), em vez de um processo 

educativo na família, o acompanhamento do dever de casa pelos pais tende a se 

caracterizar como cobrança e disciplinamento por parte do adulto. Torna-se, assim, uma 

forma de demonstrar sua autoridade e controle exterior sobre a criança em vez de 

internalização de regras e disposições para o estudo. Além disso, enquanto para algumas 

famílias esse acompanhamento é tranquilo e prazeroso, para outras pode ser um 

processo tenso e desgastante.  

 Ristum (2010a) reproduz o relato feito por Beaudoin e Taylor (2006) de um 

diálogo entre um aluno de 14 anos e uma professora sobre o dever de casa. Nesse 

diálogo a professora refere que o dever de casa é dado para o aluno aprender e porque é 

a regra. Quando o aluno apresenta à professora a possibilidade de já ter aprendido ou 

não poder fazer o dever de casa (pela estrutura instável da família, pobreza ou falta de 

um lar), tem como resposta, mesmo diante de seus argumentos, que ainda se dá dever de 

casa porque é a regra.  

 Geralmente, professores e estudantes aceitam as práticas escolares sem 

questionar, estabelecendo-se um consenso sobre elas, como condição para sua 

legitimidade. Esse consenso insere-se no exercício da violência simbólica dos 

professores contra os alunos (Bourdieu, 1989, 1992), pois a escola pública, que atende à 

classe pobre, está fundamentada nas características de alunos da classe média, inclusive 

no que se refere às expectativas da escola sobre a atuação da família (Ristum, 2010a).  
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 Além disso, ao ser solicitado a fazer o dever de casa, simplesmente porque é a 

regra, mesmo quando o aluno já tenha aprendido, não é explorada a Zona de 

Desenvolvimento Proximal do aluno que, por definição, é a diferença entre o que ele 

pode fazer sozinho, porque já aprendeu, e aquilo que pode alcançar com a mediação do 

professor (Vigotski, 1995, 1931/2007), o que proporcionaria um progresso real nos 

estudos. Portanto, o dever de casa, sem acréscimo de habilidades ou conhecimentos 

novos àqueles já obtidos, torna-se uma tarefa infrutífera ou desestimuladora para o 

aluno.  

 E, finalmente, Resende (2008) aponta que o dever de casa pode ter resultados 

diferentes, a depender do planejamento pedagógico em torno dessa atividade e sua 

valorização no processo ensino-aprendizagem. Ao fazer parte do planejamento da 

escola, evita-se que o dever de casa se torne uma tarefa improvisada de compensação 

para o baixo rendimento ou, simplesmente, para ocupar de forma útil os alunos ou 

demonstrar a autoridade do professor, transferindo para os pais nova obrigação como 

auxiliares do professor fora da escola. 

 Mesmo que os pais pudessem ajudar no dever de casa, ainda seria necessário que 

a escola incluísse esse dever de casa em um projeto pedagógico integrado a outras 

ações, de modo a promover a aproximação entre os dois ambientes, conforme apontou 

Resende (2008). Como alguns pais pagam reforço escolar, se a tese de que quem ajuda 

no dever de casa se aproxima da escola está correta, então a aproximação seria entre a 

professora que dá aula de reforço e a escola em vez de entre a família e a escola. 

 Assim, em geral, os pais não ajudam no dever de casa e, quando o fazem, estão 

pensando em melhorar o rendimento e atender uma exigência da escola. Além disso, 

alguns o transferem para professoras de reforço escolar (banca), resultando em despesas 

adicionais para famílias de classes pobres.  

 Além de pouco ou nada contribuir, isoladamente, para a aproximação entre 

família e escola, nem poder ser acompanhado pelos pais como a escola espera, a ajuda 

no dever de casa pela família continua nas expectativas dos professores. Ainda, ao 

delegar às famílias pobres o dever de funcionar como extensão da escola, também 

atribuem à não ajuda da família os problemas de rendimento do aluno, sem se dar conta 

das repercussões psicológicas que tal cobrança possa ter sobre os pais. 
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 Além disso, os pais fingem que sabem o conteúdo ou o cobram dos filhos sem 

saber se o dever está certo ou não, somente para incentivar os filhos ou, para 

demonstração de autoridade, responsabilizam os filhos pelo seu próprio facasso/sucesso 

isentando-se do compromisso de ajudar no dever de casa, alegando a falta de 

tempo/conhecimento. Nesse sentido, o dever de casa se apresenta para os pais como 

uma tarefa que não podem acompanhar, e que os expõe a constrangimento perante os 

filhos e a escola, pelo desconhecimento dos conteúdos escolares. Assim, a cobrança do 

dever de casa aos pais pobres, da zona rural ou sem escolarização, pode estar 

relacionada à construção de significados negativos sobre si mesmos e sua autoestima, 

sua autoridade e sua imagem paternas perante os filhos e a escola. 

 Outras responsabilidades não ligadas diretamente à atividade do ensino são 

esperadas dos pais nas práticas de acompanhamento. Passemos, então, para a supervisão 

dos alunos pelos pais como a segunda prática de acompanhamento que os professores 

esperam dos pais fora da escola. 

 

b) A SUPERVISÃO DOS ALUNOS PELOS PAIS FORA DA ESCOLA 

 

 Na supervisão que os professores consideram importante que os pais exerçam 

sobre os alunos fora da escola, há a expectativa de que os pais verifiquem se os alunos 

estão com material escolar e uniforme, investiguem as companhias dos filhos, confiram 

se as tarefas estão sendo feitas e compareçam à escola para saber como está o filho, 

como na declaração a seguir: 

 

Mas precisamos que a família esteja atenta ao comportamento de seus filhos, a 

hora que sai e a hora que vem para a escola, como vem para a escola, 

especialmente a hora que vem para a escola (Professor 2). 

 

 Essas expectativas dos professores podem concorrer para o rendimento escolar e 

aspectos ligados à segurança dos alunos na escola. A aproximação e cooperação entre 

família e escola tem sido considerada importante em vários estudos para o 

desenvolvimento da criança (Damke & Gonçalves, 2008; Marcondes e Sigolo, 2012; 
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Perez, 2012), bem como a elaboração de estratégias conjuntas (Chechia, 2002, 2009), 

através da relação de parceria entre ambos, indicando a importância das práticas de 

aproximação. 

 Porém, para Sá (1997), o questionamento em torno do acompanhamento dos 

pais encontra-se em sua dimensão bastante instrumental esperada pela escola, pois os 

pais podem não estar sendo considerados como parceiros legítimos, limitando-se a dar 

continuidade ao trabalho da escola. Assim fazendo, os pais estariam apenas 

confirmando e legitimando o direito de intervenção da escola, o que é reforçado por 

declarações de professores, em seu estudo, que sugerem a participação dos pais mais 

como dever do que como direito.  

 Assim, continua o autor, a escola delega responsabilidade aos pais como se fazia 

com os escravos na antiga Grécia. Nesse sentido, não há convite à parceria, mas apenas 

cobrança de obrigações. A família estaria, então, sendo colocada apenas na função de 

coadjuvante da instituição (Dias, 2009), papel que, de acordo com Oliveira e Marinho-

Araújo (2010), diz respeito ao acompanhamento das atividades escolares e ao controle 

do comportamento dos filhos, com evidente foco nos interesses da escola. 

 A supervisão sobre os alunos pelos pais, para os professores, é significada como 

uma atividade que facilita o trabalho dos professores, conforme a fala seguinte do 

Professor 2: 

 

Você está indo para escola. Está com a farda? A sua pasta está pronta? (...). E 

precisava que os pais fizessem esse trabalho em casa. - Deixa eu ver sua 

mochila aí!  Tem lápis, tem caneta, o livro está aí, o horário com as disciplinas 

está aí. Para facilitar o trabalho do professor, para facilitar a vida do 

professor (Professor 2). 

 

 Outra preocupação dos professores é com a violência que atinge os alunos e com 

o envolvimento com más companhias, drogas e com a criminalidade, assunto que será 

discutido com mais detalhes ao serem abordados os fatores promotores da relação 

família-escola. E, como os pais só aparecem “em caso extremo, quando há uma briga, 

uma violência, alguma coisa que aconteceu, aí, no extremo, eles aparecem...." 

(Professor 8), são  necessárias, segundo os professores, as ações preventivas da família, 
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supervisionando os filhos para saber se estão indo realmente para a escola e para 

estudar. 

 Por outro lado, para os pais, a supervisão sobre os alunos significa cuidado com 

a segurança dos filhos, desde casa até dentro da escola. Essa preocupação, no aspecto da 

segurança, é representada nas falas abaixo: 

 

Quando sai, a mochila eu verifico, quando chega eu vejo o dever para fazer. 

Verifico tudo, tudo. É importante... Tem aluno de menor que eu ouço que levou 

faca para o colégio. (...). Talvez os colegas coisa dêem alguma coisa no meio do 

caminho, mas a gente deve ficar de olho dentro de casa (Mãe 5). 

 

E dentro da escola a gente tem que ver os amigos dele como é o comportamento. 

Hoje a droga está dentro da escola. (...). Então toda preocupação dos pais hoje é 

isso (Pai 7) 

 

 Portanto, a preocupação dos pais, ao supervisionar os filhos ao ir para a escola, 

não tem como foco prioritariamente a disciplina na escola, nem facilitar o trabalho dos 

professores, nem a relação família-escola em si. Para os pais, a supervisão compreende 

ações de cuidado com os filhos para que não se envolvam com os perigos da violência, 

das drogas e do crime no trajeto de ida, retorno e permanência na escola. Assim, os pais 

vêem o espaço e o entorno da escola como um local arriscado para os alunos e a 

supervisão como uma ação preventiva, visando se sentirem mais tranquilos em relação 

aos filhos.  

 Com o objetivo de acompanhar os alunos dentro da escola, no aspecto 

acadêmico e no comportamento, particularmente com foco na prevenção e resolução de 

problemas, estão as visitas individuais dos pais à escola como será tratado a seguir.  

 

5.1.3. AS VISITAS INDIVIDUAIS DOS PAIS À ESCOLA  
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 As visitas individuais são feitas por duas razões: a) devido a convocações da 

escola, para algum evento ou para resolver problemas ou b) por decisão voluntária dos 

pais, para ver como estão os filhos na escola. 

 

a) CONVOCAÇÕES INDIVIDUAIS AOS PAIS PELA ESCOLA  

 

 As convocações individuais dos pais à escola se destacam na prática dos 

professores, a partir das entrevistas, como uma forma na qual predomina o objetivo de 

resolver problemas envolvendo alunos, especialmente os relacionados com a 

indisciplina ou violência, entendidos, muitas vezes, como tendo origem na família. Uma 

vez que os pais, de acordo com Sanches (2007), tendem a ser pouco proativos, precisam 

ser convocados, seja para reuniões gerais ou conversas individuais. No caso das 

convocações individuais, especialmente, segundo Aquino (1998), estas são 

oportunidade para os professores exercerem também a tarefa de orientar as famílias.  

Nesse sentido, as convocações, geralmente feitas por causa de situações envolvendo 

problemas com os alunos, destinam-se a encontros nos quais a escola atua exercendo 

uma posição de supremacia e uma função curativa em relação à família (Silveira & 

Wagner, 2009).  

 Para os pais entrevistados, a convocação individual para ir à escola associa-se a 

sentimentos ambivalentes; ao mesmo tempo em que é um "privilégio" (Mãe 10), porque 

indica o interesse da escola pelos alunos, por outro lado, lhes traz preocupação: 

 

Nenhum pai ou professor vai querer o mal para o filho. Acho que quando 

chama é para o bem dos filhos (Pai 7). 

 

A gente tem que ir para saber o que está acontecendo... preocupada, porque se 

chamou alguma coisa está acontecendo (Mãe 8).  

  

 Essa situação de apreensão por parte dos pais, diante de uma convocação 

individual da escola, foi também identificada pela pesquisa MEC-INEP (2005), além de 

estar presente nas falas dos pais neste trabalho que se assustam com uma convocação 
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pessoal para comparecer à escola, uma vez que, geralmente, as convocações são 

motivadas por problemas envolvendo os filhos, como no relato  seguir: 

 

Porque às vezes eles chamam [individualmente] quando o aluno é rebelde, que 

briga, que tem essas coisas... que tem suspensão, que precisa que o pai vá lá 

conversar para que o aluno volte às aulas” (Mãe 3).  

 

 Assim, o chamado da escola, na forma de convocação "quando as crianças 

fazem alguma coisa de errado" (Mãe 5) constitui uma experiência de tensão. Por isso, é 

um alívio não receber uma convocação, conforme as palavras abaixo: 

 

 A gente fica assim, tensa, porque a gente pensa que é alguma coisa demais, mas 

graças a Deus nunca me chamaram não (Mãe 9). 

 

 Dessa forma, para os pais, na prática da convocação individual, a relação 

família-escola, embora signifique o cuidado dos alunos por parte da escola, significa 

também apreensão e temor, constituindo, para os pais, uma experiência de medo 

referente aos problemas envolvendo os filhos.  

 

b) VISITAS VOLUNTÁRIAS DOS PAIS À INSTITUIÇÃO 

 

 Além das convocações individuais, uma prática esperada pelos professores e 

apoiada pelos pais é a visita voluntária à escola, mas esta pouco acontece, devido à falta 

de iniciativa dos pais (Sanches, 2007). Geralmente, os pais respondem de modo 

afirmativo quando perguntados se devem ir à escola sem convocação, como relatado a 

seguir: 

 

Sim, eu acho que sim, porque a gente indo lá a gente vê as coisas... a gente vê o 

comportamento de nossos filhos com os colegas (Mãe 3). 
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Acho que deve ir porque a gente tem que estar sabendo, participando com o que 

está acontecendo com o nosso filho, então tem que ir (Mãe 6). 

 

 Por outro lado, quando indagados sobre o seu próprio comparecimento 

voluntário à escola a resposta foi, quase sempre, negativa, como nas declarações: 

 

Se me chamar eu vou, mas para sair daqui assim sem chamar, não vou não (Mãe 

5). 

 

Mas a escola é que tem que chamar porque se a escola não chamar os pais não 

vão (Mãe 4). 

 

 A percepção de que muito poucos são os pais que vão à escola sem ser chamados 

é representada também nas falas das professoras 3 e 5: 

 

É muito pouco, é muito pouco, é pouquíssimo pai que vem aqui (Professor 3).  

 

A frequência dos pais aqui é bem pouca. (...). Mas por livre e espontânea 

vontade, para saber como está a freqüência dos alunos, como estão as notas, não 

vejo os pais aqui não (Professor 5). 

 

 Além disso, com referência aos poucos pais que comparecem voluntariamente, os 

professores, como já mencionado anteriormente, declaram que a "clientela é quase 

sempre a mesma" (Professor 8), formada por pais cujos “filhos não tem problemas” 

(Professor 4) e “além de ter bom rendimento tem um bom comportamento” (Professor 

1). 
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 Quanto ao objetivo dessas visitas voluntárias, os professores indicam o incentivo 

nos assuntos acadêmicos, como na declaração abaixo:  

 

É super importante que eles participem porque aí eles estão trabalhando com um 

objetivo ajudando, incentivando seu filho e estes, vendo que os pais são 

interessados, iriam querer demonstrar seu desenvolvimento, sua performance 

escolar (Professor 6). 

 

 Os pais, por outro lado, indicam que o objetivo de irem à escola sem ser 

convocados, é ver “o comportamento dos filhos com os colegas” (Mãe 3).’ Outro 

aspecto é a segurança dos alunos na escola, por isso apontam a necessidade de estar 

presentes voluntariamente, como uma forma de proteger os filhos da violência e das 

drogas, conforme as falas abaixo:  

 

Por causa do mundo como está vivendo hoje, a gente tem que procurar saber [do 

aluno na escola] (Mãe 9). 

 

Sim. Porque acho que os pais têm que estar presentes. Num mundo que estamos 

vivendo com tanta droga e violência! Aí se deixa seu filho à vontade na escola.... 

(...) apesar de que não sou presente na escola, mas se uns pais desses fossem 

presentes, será que aconteceria isso? (Mãe 4).   

  

 Assim, para os professores, as visitas sem convocação significam melhora no 

rendimento do aluno, mas os pais, embora desejem o sucesso escolar dos filhos, 

significam a visita voluntária como acompanhamento e proteção dos filhos diante da 

violência presente na escola. 

 Além das diferenças nessas significações, pais e professores também diferem 

quanto aos motivos que explicariam a ausência de visitas voluntárias à escola. O relato 

de uma mãe é bastante ilustrativo e denuncia a falta de preparo da instituição no  

acolhimento das famílias. Essa mãe foi voluntariamente à escola uma vez quando a filha 
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estava numa série anterior e outra vez quando aproveitou a ida ao médico, mas não iria 

mais sem ser convocada, porque na segunda vez não lhe foi permitido entrar, por isso 

não voltaria mais sem uma convocação da escola (Mãe 4).  

 Para os professores, entre os motivos para os pais não irem voluntariamente à 

escola, estão a falta de interesse ou de tempo devido à ocupação e trabalho por um lado 

e, por outro, a falta de conscientização, além da expectativa de que a escola cuide dos 

filhos enquanto estão dentro dela, conforme as falas a seguir: 

 

Eu acho que ou é falta de interesse ou estão muito ocupados, estão trabalhando. 

Mas sei que tem que ter um tempo para poder estar procurando a escola 

(Professor 6). 

 

A conscientização deles, dos pais, de alguns, 80% a 90%, a maioria. Eles acham 

que botam o filho na escola e agora a responsabilidade é da escola e ela que tem 

que entregar o aluno bem (Professor 7). 

 

 A falta de tempo é apontada, nos estudos de Damke e Gonçalves (2008) e Silva e 

Cavalcante (2012), como um fator de retraimento dos pais de comparecerem à escola, 

porém, a ausência ou baixa frequência de visitas voluntárias são significadas pelos 

docentes como "desinteresse" dos pais pela educação dos alunos (Professores 2, 7 e 10). 

Paixão (2007) aponta que os pais de famílias pobres geralmente têm interesse nos 

estudos dos filhos, porém limitado à escolarização para obtenção do diploma, sem 

necessariamente ter interesse ou condições de se aproximar da escola para compartilhar 

decisões ou tarefas próprias do ensino.  

 Observa-se, então, que professores e pais concordam a respeito tanto da 

importância das visitas quanto da escassa presença voluntária dos pais na escola, 

embora atribuam a isso objetivos e motivos diferentes. Para os professores, as visitas 

significam melhora da vida acadêmica dos alunos e sua falta é significada como 

desinteresse dos pais na vida escolar dos filhos; já para os pais, as visitas significam 

acompanhar o aluno com foco no comportamento e na segurança do filho diante da 
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violência e das drogas que estão na escola e sua ausência se relaciona à falta de tempo e, 

especialmente, à falta de acolhimento pela escola. 

  

5.1.4. EVENTOS COMEMORATIVOS E OUTROS 

 

 Finalizando as práticas na relação família-escola, encontram-se os eventos 

comemorativos e projetos da escola. Essas ocasiões, como dia dos pais, das mães, datas 

cívicas, projetos sociais e eventos esportivos e recreativos proporcionam oportunidade 

para a participação e o envolvimento dos pais na escola. A participação dos pais nesses 

eventos pode acontecer de duas maneiras: (a) como auxiliares na organização ou (b) 

como plateia nos eventos. Na primeira, como apontado na categorização de “ajuda” 

proposta por Bhering e Siraj-Blatchford (1999), os pais podem ajudar na organização 

desses eventos ou cooperando em ações sociais e outras em prol da escola. Na segunda 

forma de participação, enquanto plateia, os pais comparecem para apreciar o 

desempenho da escola e dos alunos, ou serem homenageados.  

 Essas práticas se constituem em oportunidades para promover a relação entre 

escola e família em situações que evocam valores e tendem a integrar a comunidade 

através de compartilhamento de momentos de lazer e esforços conjuntos para a 

realização dos eventos. Além disso, esses eventos comemorativos, sociais, esportivos e 

recreativos, geralmente são festivos e solidários, promovendo o clima positivo entre os 

presentes. 

 No entanto, essas oportunidades, consideradas pelos entrevistados como 

oportunidades de aproximação em clima positivo entre as partes, deixam de ser 

aproveitadas pela escola, como a parte responsável pelos eventos, para promover a 

aproximação. Isto porque os pais manifestam o interesse em participar da organização 

dos eventos, porém se consideram excluídos pela escola. Quando perguntado se 

achavam importante a participação de pais na organização de eventos da escola, a 

resposta dos pais foi sempre afirmativa, como no exemplo seguinte: 

 

Eu acho que sim. É boa né? (...). Mas eu não tenho visto pai participar assim. 

Quando eles programam lá eu venho saber praticamente.... Eles não chamam 
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os pais para dizer que vai ter um evento [e ajudar] porque quando eles lançam 

o evento eu estou sabendo que não vai ter aula, vai ter um evento para 

participar, mas eu não... Quando eles programam um evento são eles lá do 

colégio mesmo [que organizam] (Mãe 2). 

 

 Os professores também consideram a ideia de participação como positiva, mas 

reconhecem que os pais não se envolvem diretamente com a organização de eventos. 

Porém, atribuem a não participação dos pais à própria indisponibilidade destes para  

participar: 

 

Diretamente, não [não participam], não, não, não. Só professor mesmo. Eu 

acho importantíssimo, seria uma maravilha se um deles tivesse disponibilidade 

de vir, ajudar, organizar um evento junto com o professor, junto com a direção 

da escola (Professor 4). 

 

 Assim, no discurso, tanto pais quanto professores consideram a participação da 

família na organização dos eventos como algo importante na relação família-escola, 

mas essa participação, em geral, não acontece. Nesse caso, para os professores, a razão 

é a indisponibilidade dos pais, mas, para os pais, é a falta de convite da escola. 

 A participação de alguns pais na organização de eventos acontece de duas 

maneiras: (1) de forma indireta, através da presença no Colegiado, e (2) de forma direta, 

através de um pequeno número de amigos convidados pela direção da escola, conforme 

a declaração da professora e diretora 10: 

 

Os voluntários que não são membros do Colegiado, mas que se interessam por 

um desses eventos.... A gente convida porque a gente já sabe as pessoas pela 

relação de amizade e aí a gente diz: - Vai à casa de fulano, chama ciclano e vê 

se vem ajudar. E alguns, sabendo do evento, vêm e dizem assim: - Precisa de 

ajuda? Como já tivemos um evento aqui e vários pais fizeram as flores 

artificiais para os desfiles da primavera. (...) No dia do evento vieram ajudar a 

arrumar o carro. Então é assim um prefere arrumar o carro, outro prefere 
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ficar em casa: - Vou dar minha ajuda, mas não vou... Assim cada um tem sua 

participação (Professor 10). 

 

 Assim, tanto através do Colegiado quanto por meio de voluntários conhecidos 

e amigos, o número de pais envolvidos é limitado pela indicação da diretoria ou 

organizadores do evento. 

 A outra forma de participação dos pais, nos eventos da escola, é no papel de 

plateia. Possivelmente, o público nos eventos comemorativos represente um dos índices 

de presença mais elevado nas práticas da escola, especialmente na formatura, o 

acontecimento mais marcante da escola e que atrai praticamente todos os pais, além de 

familiares e amigos, porém limitado ao grupo de formandos. Assim, a participação dos 

pais, mesmo como público para assistir aos eventos da escola, é percebida como pouco 

expressiva quando em comparação com a formatura, de modo que esta é descrita como 

único evento a ter participação dos pais: 

 

Eu não tenho muito conhecimento desse assunto, mas o que eu vejo é que não 

há participação dos pais nesse tipo de evento. A única excessão talvez seja a 

formatura. Porque já participei da formatura ano passado e houve uma 

participação dos pais e da família, mas a não ser esse evento, não tem a menor 

participação dos pais (Professor 7). 

  

 Segundo alguns professores, a presença dos pais nas festividades da escola é 

mais comum nos dias dos pais, das mães, homenagens ou desfiles, porém são apenas 

alguns que comparecem, como na fala da professora: 

 

É, se acontecer uma motivação dos pais serem convidados, mas é mais quando 

tem uma homenagem na semana dos pais, no dia das mães. E se tiver um 

evento que ele achar interessante para ver o filho dele e a escola convidar, ele 

vai e participa, como homenagem no dia da poesia, num desfile na escola e aí 

alguns pais vieram acompanharam o desfile, a apresentação dos filhos 

(Professor 1). 



111 

  

 A professora 1 comenta ainda que em alguns eventos só as mães comparecem, 

porque não faz parte da cultura os pais comparecerem: 

  

Há eventos comemorativos. Dia das mães. Então se convoca as mães e se faz 

uma homenagem às mães. Existem, às vezes, eventos que as mães comparecem 

para ver o desempenho dos filhos. Os jogos são uma coisa que não é cultura 

dos pais aparecerem (Professor 1).  

 

 Assim, os eventos da escola, que poderiam atrair os pais numa quantidade mais 

expressiva, por se tratar de participação como plateia para assistir e prestigiar os filhos 

atuando, ou pelo clima de homenagem ou mesmo em clima de lazer, como em eventos 

cívicos e jogos esportivos, não mobilizam a maioria dos pais. Por essa razão, a escola 

promove sorteios nos eventos e oferece lanche e serviços grátis aos pais presentes na 

tentativa de atraí-los para o evento, como na declaração seguinte:  

 

Nesse período, do dia das mães, até que vem um pouco mais de mães porque 

tem o lanche, geralmente tem uma lembrança, tem uma palestra sobre a mãe, 

a mulher. Às vezes vem alguém da comunidade, da prefeitura para cortar 

cabelo, maquiagem, dá uma escova no cabelo. Quando a gente promove isso 

aí vem mais gente. Gostam de prêmio. Eles gostam nem que seja um lápis. É 

interessante como eles ficam se tiver um sorteio. Distribui um número e eles 

ficam até o final, para esperar ser sorteado (Professor 8). 

 

 Aparentemente, tendo esgotado as possibilidades para atrair os pais, mesmo em 

eventos festivos, permanece a interrogação entre os professores sobre o que fazer, 

indicando uma situação de impotência por parte da escola: 

 

Eu acho que é sempre necessário fazer algo mais, mas eu não sei o quê. Mas 

eu acho assim, que além do convite que geralmente o diretor e vice-diretores 
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mandam para os pais pelo aluno, deveria se fazer, não sei o quê, mas algo 

mais para incentivar a trazer os pais para a escola (Professor 8). 

 

5.1.5. SÍNTESE DAS PRÁTICAS DA ESCOLA 

 

 Como vimos, as práticas da escola aparecem, nas descrições dos entrevistados, 

como uma rotina, uma tradição pouco atrativa pela ausência de planejamento, 

criatividade e parceria entre os dois ambientes. Além disso, a família é desestimulada 

pelas contradições entre o discurso e as ações da escola e pela forma diferente como 

ambos os contextos interpretam e agem nas práticas. Seja na RPM, no Colegiado, nas 

convocações individuais, nas visitas voluntárias, na supervisão dos pais sobre os alunos 

e nos eventos comemorativos, os pais tendem a não ir à escola. 

 Essas práticas, em si mesmas, já poderiam conter os elementos atrativos para os 

pais se interessarem em delas participar. Esses atrativos se encontram, de acordo com as 

entrevistas, numa escola mais aberta ao acesso dos pais e ao diálogo, democrática, 

parceira dos pais e centrada nas necessidades do aluno e familiares. Porém, parece que 

essa discussão ainda não se encontra geralmente na agenda da escola, cujos 

profissionais transferem as causas do enfraquecimento das práticas escolares para os 

pais. Assim, a ausência de discussão sobre o modelo de escola e suas práticas deixa seus 

atores sem caminhos para essa aproximação.  

 Nesse sentido, as práticas estudadas até aqui, supostamente visando a 

aproximação entre família e escola, não são vistas, pelos pais e professores, como ações 

efetivas de aproximação entre os dois contextos. Tais práticas são realizadas de forma 

rotineira, sem que se ajustem às novas situações sociais, como, por exemplo, o dia das 

mães e dos pais, comemorados sem consideração à presença de alunos que não têm nem 

mãe e nem pai.    

 Além disso, cabe questionar se estas e outras práticas da escola poderiam ser 

adaptadas às novas demandas sociais, substituídas por outras ou simplesmente 

abandonadas, visto não exercerem atração sobre as famílias nem contribuírem para uma 

parceria entre pais e professores. Nesse sentido, as práticas tradicionais, repetidas quase 

mecanicamente, tendem a perder sua contribuição como promotoras da aproximação 

família-escola. Como resultado, essas práticas, mencionadas até aqui, apesar de 
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pretenderem envolver os pais e serem descritas como tendo esse objetivo, podem ser 

entendidas como produzindo efeito contrário ou não existindo, enquanto práticas de 

aproximação, conforme se expressa um professor:  

 

Sinceramente eu não vejo ações nas instituições de ensino, principalmente 

públicas que visem aproximar os pais da escola. Se existe não é do meu 

conhecimento (Professor 7). 

 

 Conforme vimos, nas discussões em torno das diferentes práticas identificadas 

na escola na qual foi feito este estudo, a sua existência e execução, por si só, não são 

suficientes para o estabelecimento da relação entre família e escola, entendida como 

compartilhamento de significados que levam à cooperação entre as partes. A forma 

como as práticas são desenvolvidas e as posições ocupadas pelos que estão envolvidos 

nelas, como mencionado anteriormente, relacionam-se com o afastamento, a 

insegurança e os desencontros nas interpretações e ações. Além disso, não alcançam os 

objetivos supostamente pretendidos pelas práticas, de aproximar e promover a parceria 

entre a família e a escola, aumentar o rendimento e melhorar o comportamento e a 

segurança do aluno. Nesse sentido, pais e professores constroem significados diferentes 

e até conflitantes, frustrando o propósito de aproximação, seja nas práticas de 

comunicação, envolvimento ou ajuda (Bhering & Siraj-Blatchford, 1999). 

 As vivências são constituídas pelas experiências dos indivíduos e o ambiente 

que o cerca, vivendo a situação e deixando-se afetar profundamente por ela (Prestes, 

2010).  Enquanto construção individual e coletiva, a vivência também requer o 

compartilhamento de significados comuns ao contexto histórico e cultural de modo a 

permitir a vida social. Porém, família e escola discursam desejarem estar integradas, 

mas, encontram-se em desacordo nos significados construídos em torno das práticas da 

relação. O processo de significação acontece em posições distintas e distantes entre 

família e escola como sendo dois contextos separados e pouco conectados entre si. 

 Assim, embora os encontros da escola sejam uma oportunidade para conectar os 

dois contextos, por meio de trocas que aproximem as duas culturas que transitam de 

dentro para fora e vice-versa (Marsico & Iannaccone, 2012), funcionam, na escola 

estudada, como uma experiência de desencontro entre família e escola.  Essa situação 
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indica fronteiras ainda não integradas entre os dois segmentos sociais, proporcionando 

construções semióticas opostas e vivências sem o compartilhamento suficiente de 

significados em torno das práticas, o que distancia as duas instituições.  

 Finalmente, em termos gerais, neste ponto do trabalho, tendo apresentado as 

práticas da relação família-escola e as formas como são feitas, percebemos a 

possibilidade de identificar um processo avaliativo sobre a contribuição das práticas 

para a aproximação, como segue. 

 As características promotoras de desenvolvimento em indivíduos e grupos 

propostos por Bronfenbrenner (1996) e Bronfenbrenner e Morris (1998), bem como 

categorias promotoras da aproximação entre família e escola, indicados por Bhering e 

Siraj-Blatchford (1999), fornecem indicadores qualitativos para interpretar esse 

processo avaliativo. 

 Bronfenbrenner (1996) e Bronfenbrenner e Morris (1998) apontaram 

características desenvolvimentais que, quando presentes, tornam possível a manutenção 

de uma interação ativa no desenvolvimento do ser humano em suas relações entre 

indivíduos e sistemas, como na relação entre a família e a escola, por exemplo. A 

presença ou não dessas características podem ser tomadas como indicadores qualitativos 

do desenvolvimento na relação família-escola. Entre os elementos desenvolvimentais 

importantes nas relações entre pessoas, contextos e símbolos apontados pelos autores, 

entendemos que seis deles podem ser aplicados como referenciais de avaliação para as 

práticas estudadas.  

 As seis características ou elementos desenvolvimentais mencionados pelos 

autores acima são: (1) envolvimento conjunto em uma atividade e (2) condição do 

envolvimento favorável: com regularidade e com pessoas que o indivíduo sinta que lhe 

querem bem, de modo a se tornar cada vez mais complexa, não sendo suficiente mera 

repetição. O indicador desenvolvimental seguinte é (3) a bidirecionalidade no diálogo e, 

em seguida, (4) a interação que pode acontecer também com objetos e símbolos que 

convidem à atenção, exploração, manipulação, elaboração e imaginação. As duas 

últimas características de desenvolvimento são (5) as relações afetivas que devem ser 

positivas e genuínas como a confiança mútua e, por último, (6) o equilíbrio de poder 

entre as partes.   
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 Por outro lado, Bhering e Siraj-Blatchfor (1999) identificaram as três categorias 

de análise, já mencionadas, que podem funcionar como promotoras da relação e que 

implicam em quantidade e qualidade das práticas que são (1) a comunicação da escola 

com os pais, (2) o envolvimento dos pais com a educação dos alunos e (3) a ajuda, 

através dos serviços e auxílios nos projetos da escola pela família e aquisição de 

materiais para a escola. 

 No que se refere às categorias "comunicação", "envolvimento" e "ajuda", a partir 

das entrevistas com os pais, foi apontado que a influência das práticas é pequena para 

aproximar família e escola na categoria “comunicação” como ocorre na RPM, nos 

comunidados e na participação dos pais como plateia. As práticas da categoria 

“envolvimento” também pouco contribuem para a aproximação ou parceria pela forma 

como as práticas são interpretadas e pela maneira como os pais são envolvidos, a 

exemplo das reuniões do Colegiado, do dever de casa e da supervisão dos filhos pelos 

pais.  

 Nas entrevistas, as práticas também se relacionam com significados negativos, 

na medida em que suscitam nos pais sentimentos de rejeição (como nas visitas 

individuais voluntárias), medo/apreensão (como nas convocações individuais da escola 

para tratar de assuntos do aluno) e constrangimento (como no dever de casa e exposição 

dos pais na RPM). Finalmente, essa baixa influência e negatividade das práticas na 

relação família-escola podem ser atribuídas não somente às práticas propriamente ditas, 

mas, como já apresentado anteriormente, às formas como são comunicadas, planejadas 

e conduzidas pela escola. 

 Também, a partir da contribuição de Bronfenbrenner (1996) e Bronfenbrenner e 

Morris (1998), os indicadores desenvolvimentais, quando comparados ao conteúdo das 

entrevistas, apontam que o envolvimento dos pais com a escola ainda é distante. Mesmo 

sendo duradouro, ao longo do ano letivo ou por vários anos, trata-se de mera repetição 

de encontros nos quais a presença dos pais é pequena e o envolvimento das partes nas 

atividades não se amplia para interações mais complexas, ficando restrita a informações, 

queixas e cobranças aos pais. 

 A relação também pode acontecer com objetos e símbolos presentes na relação 

que convidem à atenção, exploração, manipulação, elaboração e imaginação. Esta fica 

comprometida quando os pais demonstram pouco ou nenhum envolvimento com os 

eventos festivos, comemorativos, homenagens e com a própria escola e o que ela 
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significa para a cidade, as famílias e os alunos. Nesse sentido, a condição de que 

pessoas dos grupos precisam fazer parte ativamente dos sistemas envolvendo-se em 

“atividades cada vez mais complexas” (Bronfenbrenner & Morris, 1998, p. 996), para o 

desenvolvimento efetivo, não acontece na escola na qual se realizou este estudo, uma 

vez que “mera repetição não produz resultado” efetivo para o desenvolvimento 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998, p. 996). 

 Quanto ao exercício do poder, em vez de ser compartilhado visando a 

integração, a escola o exerce exclusiva e unilateralmente, pois manifesta alto grau de 

interesse próprio, em seu programa, sua segurança e objetivos e baixo interesse no 

interesse dos pais, como será discutido mais adiante, o que caracteriza uma relação de 

dominação da escola sobre a família com desequilíbrio de poder (Rahim & Bonoma, 

1979). 

 Além disso, as condições nas quais o processo de aproximação entre os 

contextos ocorre não são favoráveis, uma vez que estão presentes as agendas negativas, 

a unidirecionalidade da comunicação, o desequilíbrio de poder, a afetividade negativa 

com a desconfiança dos pais de que a escola não deseja sua presença e o medo de não 

serem aceitos. Os professores, por outro lado, vêem os pais como a origem dos 

problemas da escola, despreparados, desinformados e desenquadrados do modelo ideal 

de família. Esses significados diferentes e até opostos, construídos nas relações, se 

constituem pela forma da escola interpretar o outro, e ser interpretada por esse outro, 

que são os pais.  

 Nesse sentido, pela avaliação das práticas da escola, a partir das categorias 

promotoras da relação retiradas de Bhering e Siraj-Blatchfor (1999) e Bronfenbrenner 

(1996), estas aparecem, no ambiente pesquisado, como predominantemente inócuas ou 

negativas, apontando para a necessidade de revisar especialmente as formas e os papéis 

assumidos na relação. Portanto, cabe questionar se, da forma como são feitas, essas 

práticas seriam consideradas de aproximação ou de afastamento entre os dois 

ambientes. 

 Assim, as atitudes dos atores da relação, seus papéis e posições, bem como suas 

expectativas de conduta em relação uns aos outros refletem uma ordem social presente 

na escola, em suas práticas, que são transferidas à personalidade individual dos seus 

atores (Sirgado, 2000; Vigotski, 1986, 2007).  Nesse sentido, as reações dos pais em 

relação à escola (e as dos professores em torno da relação e dos pais), seus conceitos 
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sobre ela, seus sentimentos de insegurança, medo de ir à instituição e não serem aceitos 

e a postura de retrair-se de ir à escola, como apresentadas nas entrevistas, não são 

posturas trazidas de fora e independentes da relação, como entendido pelos professores 

e mesmo pelos próprios pais. Trata-se de uma construção social com influências mais 

amplas da e na sociedade, porém mais especificamente da relação com e na própria 

escola.  

 Os conceitos dos pais e professores e a forma como agem nas práticas da escola, 

mesmo que não se dêem conta disso, é resultado do que eles mesmos fazem com o que 

os outros fazem com eles na relação. É nesse sentido a afirmativa de Vigotski: “nós nos 

tornamos nós mesmos através dos outros” e “eu me relaciono comigo mesmo como as 

pessoas se relacionam comigo” (Vigotski, 1986, pp. 56-57), mas essa transformação 

envolve a participação do indivíduo no processo que é dialético, indicando a capacidade 

de reconstrução dos significados a partir de qualquer dos envolvidos na relação. 

 A análise das práticas indicou barreiras e propostas de fatores de promoção, bem 

como significações relacionadas à relação família-escola. Cada um desses aspectos será 

discutido com mais detalhes nas próximas seções. Passaremos, agora, à discussão mais 

detalhada das barreiras e propostas de fatores que promovem a aproximação família-

escola, a partir das entrevistas. 

 

5.2. AS BARREIRAS E AS PROPOSTAS DE FATORES PROMOTORES 

NA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA  

 

 A partir do discurso de pais e professores sobre as práticas da escola, foi 

possível identificar ou verificar os aspectos que emergem como barreiras, bem como 

identificar propostas de fatores de promoção da relação família-escola.  Esses dois 

aspectos, como apontado por Oliveira e Marinho-Araújo (2010), ainda precisam ser 

mais estudados, uma vez que a literatura ainda toca nessas questões de modo 

insuficiente. As barreiras foram identificadas nas práticas da escola, porém, os fatores 

de promoção da relação não foram identificados como práticas, mas como propostas (1) 

inferidas a partir das próprias barreiras e aquelas presentes nas falas dos pais e 

professores e (2) identificadas no Regimento da escola e na observação de práticas de 

outras escolas.  Passemos, primeiramente, às barreiras na relação família-escola a partir 

do conteúdo das entrevistas. 
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5.2.1. BARREIRAS NA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

 Os dados considerados indicadores de barreiras foram organizados em duas 

grandes categorias: A) as barreiras atribuídas à família e B) as barreiras engendradas na 

dinâmica da escola. 

 

A) BARREIRAS ATRIBUÍDAS À FAMÍLIA 

 

 

 As barreiras, a seguir, que distanciam família e escola, são atribuídas às famílias 

pelos professores. 

 

A.1. A FAMÍLIA É NECESSÁRIA, MAS "DESESTRUTURADA" 

 

 O rótulo de "desestruturadas" é aplicado pelos professores às famílias que não se 

enquadram no padrão da família nuclear tradicional e completa, com a estrutura 

formada por pai, mãe e filhos. A família normal ou “estruturada” é descrita, ainda, 

como a família que está sempre presente na vida dos filhos, inclusive no 

acompanhamento da vida escolar. Porém, nas entrevistas, os professores descrevem as 

famílias da escola como “pais e mães desestruturados por todo um contexto social, por 

todo um contexto econômico que dificulta ela estar presente com esse filho” (Professor 

3). Além disso, os professores relacionam a falta de acompanhamento dos filhos à 

configuração familiar, por isso consideram que a família precisa de ajuda, mas que a 

escola não sabe ou não pode oferecer: 

 

Na verdade a família está precisando de ajuda. Eles precisavam ser ajudados, 

para que pudessem fazer alguma coisa porque [os pais] estão totalmente 

desestruturados. Casa-se hoje termina amanhã e já pega outro. A família está 

desestruturada. E aí? Como ajudar essa família? (Professor 2). 
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 Para Cruz (2007), esse rótulo indica o preconceito para com as famílias que não 

se enquadram no padrão tradicional da família nuclear, produzindo a tentativa de 

homogeneizar as famílias e os alunos, o que se constitui uma resistência da escola em 

aceitar a realidade social como se apresenta. Nesse sentido, a escola desconsidera as 

demandas das famílias diferentes da idealizada por ela e, por isso, não se planeja para 

atender suas necessidades, culpabilizando as famílias e atribuindo-lhes o fracasso dos 

filhos por causa da configuração familiar, o que se constitui uma barreira na relação 

entre as duas instituições. 

 Porém, o que a escola chama de falta de estrutura da família aponta para a falta 

de aceitação, por parte da escola, das condições reais (múltiplas configurações e 

dificuldades) em que se apresentam as famílias dos alunos. Ao utilizar esse rótulo, os 

professores parecem isentar-se da responsabilidade de trabalhar com essas famílias, 

presente na pergunta: “- Como ajudar essa família?” (Professor 2), feita pelo professor, 

como uma confissão de não saber como lidar com essa situação familiar.  

 Assim, a escola que não sabe lidar com as famílias que compõem a sua 

comunidade de pais, está indicando a falta de projetos para atender às necessidades das 

famílias com suas diversidades e necessidades específicas, orientando as práticas da 

escola para um padrão único e idealizado de família, e que não se encontra na realidade 

vivida. Nesse sentido, a superação dessa barreira significaria além da aceitação, também 

a elaboração de estratégias escolares que atendessem às necessidades dos pais e alunos 

considerando a diversidade da configuração familiar.  

 Confirmando os achados nesta pesquisa, estudos têm apontado que a visão da 

escola sobre a família é de uma família confusa, desordenada e desestruturada (Serpe & 

Rosso, 2012; Marcondes & Sigolo, 2012; R. B. Santos, 2001; Loureiro & Queiroz, 

2005). No entanto, embora desqualificando a família e considerando-a incapaz de cuidar 

de si mesma, pois “está enfraquecida na autoridade” (Professor 2), e com “a falta de 

preparo e de informação dos pais” (Professor 1), a escola a ela recorre para receber 

ajuda em questões que envolvem os alunos e, mesmo sendo a escola técnicamente mais 

preparada, reconhece que não consegue lidar sozinha com tais questões. Mesmo em 

relação à educação escolar, em sua área de atuação específica, a escola se confessa 

incapaz de produzir resultados satisfatórios no rendimento e de controlar o 

comportamento em seu próprio espaço, inclusive a segurança, se não tiver a cooperação 

da família. 
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 É a essa mesma família “desestruturada” e “precisando de ajuda” (Professor 2), 

que não estaria conseguindo controlar seus filhos em casa que os professores 

consideram como indispensável para controlá-los na escola e ajudá-la a fazer seu 

trabalho: 

 

Porque eu vejo que é um momento em que a família pode estar chegando na 

escola e contribuindo, ajudando. A escola precisa dessa ajuda. Como eu disse 

no início, a escola sozinha não consegue. Quem disse que a escola consegue 

fazer o papel de família erra. Ela não consegue, ela precisa da família para 

realizar o seu papel de escola (Professor 3).  

 

 Assim, a barreira da “família desestruturada” é uma barreira erigida pela própria 

escola em relação à família e não da família em si. Trata-se de uma construção social 

que permanece na escola em relação à família, fundamentada no preconceito contra 

outras configurações familiares diferentes da família nuclear burguesa. 

 A próxima barreira refere-se à acusação que professores fazem à família de 

transferir responsabilidades para a escola. 

 

A.2. A FAMÍLIA TRANSFERE RESPONSABILIDADES PARA A ESCOLA 

  

 Os professores entendem que os pais esperam que a escola ofereça cuidado e 

socialização além dos conteúdos das disciplinas, o que a escola não tem conseguido 

fazer: 

 

Hoje em dia eu acredito que a escola tenha sofrido uma grande dificuldade em 

desempenhar o seu papel, por esse motivo dos pais jogarem suas obrigações, na 

verdade, para a escola (Professor 2). 

 

A família espera muito da escola e ela tem atribuído à escola aquilo que ela não 

tem conseguido fazer. Por exemplo, estabelecer limites para os filhos, controlar 
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a vida de seus filhos fora do ambiente de casa. E espera isso da escola e a 

escola não tem conseguido fazer. E eu sempre digo aos colegas: seria bom se a 

gente conseguisse construir isso, mas o pior de tudo é que nós também não 

conseguimos atingir esse ponto (Professor 3).  

 

Eu penso que a maioria das famílias acha que a educação dos filhos é 

obrigação da escola. Acham que é somente matricular o filho na instituição já 

os torna isento daquela educação. Eles só têm responsabilidade no alimento e 

na segurança do filho (Professor 7). 

 

 Na visão dos professores, os pais entendem que estão no direito de esperar que a 

escola assuma o cuidado dos filhos enquanto estes estão no espaço da instituição. 

Portanto, de acordo com os docentes, os pais transferem as responsabilidades também 

de socialização e segurança para a escola durante o período em que os filhos se 

encontram na instituição. Ainda segundo os professores, essa transferência de cuidados 

implica em que os pais vêem a escola não somente como local de estudo, mas local de 

cuidado, o que os deixa livres para as atividades cotidianas. 

  

Eles acham que não tem necessidade de vir aqui não. Basta colocar os alunos 

aqui e os professores que se virem lá, praticamente como um passatempo para 

não ficarem em casa assistindo televisão o dia todo, ociosos. Aí colocam aqui 

na escola (Professor 6). 

 

Acho que a família entende que somente o filho estando na escola é o 

fundamental. É o necessário. (...). Eles diziam que não sabiam para onde 

mandar os filhos. Então eles querem a escola para saber para onde mandar 

seus filhos. Tomar conta. Aí a escola não tem como tomar conta... (Professor 3). 

 

 Assim, os pais esperam que a escola cuide dos filhos, um diferencial no serviço 

da escola que esta não assume como seu, e essa expectativa contribui, na perspectiva 

dos professores, para o afastamento dos pais da escola, por conveniência e necessidade 
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dos próprios pais. Considerada essa perspectiva dos professores, a expectativa dos pais 

de que a escola deve ser responsável pelos filhos enquanto em seu espaço, propicia o 

distanciamento dos pais da escola. No entanto é uma expectativa paterna que não se 

realiza, uma vez que os professores indicam a impossibilidade de atender essa demanda 

da família. 

 Aliada à acusação de transferência de cuidado dos pais para a escola encontra-se 

outra barreira que é a indisponibilidade de tempo e o desinteresse das famílias para 

acompanhar os filhos, como veremos a seguir. 

 

A.3. FALTA DE TEMPO E DE INTERESSE DOS PAIS 

 

 A falta de tempo das famílias ocupadas com o trabalho, as dificuldades sócio-

econômicas e o estresse são apontados por Silva e Cavalcante (2012) como situações 

que interferem no acompanhamento dos filhos pelos pais na escola, seja para ir à escola 

ou para auxiliar no dever de casa e supervisão dos filhos fora ou dentro da instituição, 

por exemplo. Como a comunicação entre pais e escola, de acordo com as entrevistas, 

acontece mais por iniciativa da escola ao enviar comunicados pelos filhos, a resposta à 

solicitação exige, em geral, a presença pessoal de um familiar na escola.  

 Receber os pais na escola é uma atividade inerente à atividade dos professores 

que, por sua vez, alegam não atenderem adequadamente aos pais no seu horário de 

trabalho por falta de tempo, conforme a fala do professor: “nós também não temos 

tempo de parar para estarmos com os pais muito tempo” (Professor 6). Evidentemente, 

para os pais, a exigência é muito maior, pois precisam alterar sua rotina de trabalho para 

se deslocar até à escola. Assim, a comunicação parece exigir mais dos pais do que dos 

professores. 

 Considerada como aspecto fundamental na relação família-escola, e para o 

sucesso das outras práticas, a comunicação, segundo Fraiman (1998), encontra-se 

comprometida pelo processo ainda rudimentar em que é praticada pela escola e pelo 

tempo exigido dos pais, que necessitam dar a resposta presencialmente. Conforme 

Bhering e Siraj-Blatchford (1999) apontam, a comunicação é básica e fundamental para 

que o envolvimento e ajuda dos pais se fortaleça na escola, o que demanda melhora na 

utilização dos meios tradicionais e busca de novas alternativas de comunicação para o 
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sucesso da relação família-escola. De acordo com os professores, a falta de tempo é 

uma das causas mais frequentemente alegadas pelos pais para não irem à escola, 

conforme as falas abaixo: 

 

Mas eu vejo muito pouco, vejo muito pouco, muito pouco mesmo, pois todos [os 

pais] diziam que não tinham tempo mesmo (Professor 4).  

 

Os [pais] que são convocados têm o problema de trabalhar fora, não têm muito 

tempo (...). O que nós temos visto, quase nenhum, por conta de que eles mesmos 

chegam aqui dizendo que não têm tempo  (Professor 10).  

 

 Como já colocado anteriormente, o que os professores interpretam como 

desinteresse dos pais pode estar relacionado com suas expectativas sobre a função da 

escola de ensinar e cuidar dos filhos e, então, a responsabilidade de matricular é 

suficiente. Porém, segundo o relato dos professores, a falta de tempo prevalece como 

motivo para não irem à escola, como exemplifica a fala da professora 4: “Eu vejo eles 

[os pais] dizerem assim, que não têm tempo” (Professor 4). Assim, os professores 

interpretam que o que os pais chamam de falta de tempo é também “muita falta de 

interesse dos pais na educação dos filhos” (Professor 7).  Porém, como já abordado 

neste trabalho, o interesse dos pais pelos filhos e sua educação pode ser demonstrado de 

outras formas. Além disso, as entrevistas dos pais apontam que sua ausência das 

práticas da escola ocorre, primeiro, porque a escola não os convida com frequência, 

depois, pela forma como as práticas são conduzidas. 

 O estudo de Smolka (2000) indica  que não basta manter determinadas práticas, 

mas considerar a forma como elas são desenvolvidas e a posição que ocupam aqueles 

que nela estão envolvidos. Assim, os pais, colocados em uma posição subalterna, 

sentem que a escola não se abre completamente para eles e que as reuniões não atendem 

plenamente suas necessidades, então se ausentam dos encontros promovidos por ela. A 

seguir, a questão sócio-cultural também é apontada como uma barreira na relação 

família-escola. 
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A.4. O BAIXO NÍVEL SÓCIO-CULTURAL E DE ESCOLARIZAÇÃO DOS PAIS 

 

 Outra barreira entre família e escola é a condição dos pais, especialmente em se 

tratando de famílias de origem rural, sem escolarização e em condição de pobreza. 

Nesse sentido, H. M. P. Rocha (2006) aponta para a falta de competências de pais 

pobres para acompanhar os filhos na escola, concluindo que o nível de participação dos 

pais está diretamente relacionado à condição sócio-cultural, sendo os menos instruídos 

os que menos se comunicam com os professores. As falas seguintes indicam essa 

limitação a partir da baixa escolarização e defasagem escolar dos pais, os quais 

enfrentam dificuldades para acompanhar a vida escolar dos filhos, contribuindo para o 

absenteísmo dos pais, como apontado na descrição da RPM. 

 

O pai tem dificuldade de acompanhar o que o aluno está aprendendo na escola 

devido à deficiência que ele encontrou no passado na vida dele, isso tanto na 

zona rural quanto na sede, mas na zona rural é pior (Professor 1). 

Muitos pais não têm a possibilidade de ajudar esse filho porque a escola que ele 

estudou era muito diferente (Professor 3). 

Alguns chegam e falam aqui que largaram os estudos porque têm que trabalhar. 

Então eu vejo que eles têm dificuldade (Professor 10). 

 

 Essa falta de conhecimentos escolares das famílias, particularmente das pobres, 

apontada pelos professores, é indicada na declaração de uma mãe, moradora de um 

bairro pobre na cidade da escola na qual o estudo foi realizado. Ao ser perguntado sobre 

o acompanhamento das tarefas escolares dos filhos sua resposta foi que não teve 

“oportunidade” de estudar e que “hoje muitos pais nem estudaram a série que eles 

[alunos] estudaram (Mãe 2), referindo-se aos filhos do Ensino fundamental, indicando a 

baixa escolaridade dos pais que dificulta o acompanhamento dos alunos.  

 Silva e Cavalcante (2012) desenvolveram um estudo com pais de alunos e a 

professora de uma escola pública, o qual também incluiu relatos da vida profissional de 

uma das pesquisadoras, enquanto professora de Educação Infantil. Os dados da pesquisa 

indicaram que a parceria entre família e escola não acontece como deveria, 
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principalmente por causa da realidade socio-esconõmica e da baixa escolarização dos 

pais.  

 A dificuldade de pais de classes trabalhadoras e pobres para participar de 

reuniões na escola foi apontada por Lareau (2007), indicando que os pais de classe 

média são mais falantes nas reuniões e mais próximos da vida escolar, enquanto os de 

classe pobre são mais distantes, além de confusos, intimidados e subjugados durantes as 

reuniões de pais e mestres. Marsico e Iannaccone (2012) apontam, em seu estudo, três 

modalidades relacionais evidenciadas nas reuniões entre família e escola: aliança, 

quando as reuniões convergem para o consenso; aquiescência quando os pais aceitam a 

descrição dos professores sobre os filhos; e oposição, quando conflitos se apresentam 

entre ambas as partes.  

 Porém, segundo os autores, tratando-se da condição sócio-cultural, enquanto as 

alianças ocorrem com mais frequência com a classe média e alta, essa modalidade 

relacional não é experimentada pelas famílias pobres. Estas, em geral, tendem à 

aquiescência, ao aceitar sem reação as posições da escola, e apresentam baixo índice de 

oposição às posições da instituição. Esses autores também destacam que os pais, 

geralmente, vão à escola com cuidado, desconforto e ansiedade, devido à formalidade 

das reuniões da escola. Podemos inferir, então, que os pais de famílias pobres se sentem 

ainda mais desconfortáveis no ambiente da escola do que os de classe média.  

 As famílias pobres têm uma cultura diferente daquela que prevalece na escola. 

Esta tem como fundamento a cultura da classe dominante, mas dissimula a dominação 

cultural sobre as classes populares com o discurso de igualdade e meritocracia. Ao 

assim proceder a escola pratica o que foi denominado por Bourdieu (1989, 1992) como 

violência simbólica, colocando as famílias e alunos pobres em desvantagem na relação 

família-escola. Além disso, as famílias de classe média tendem a prevalecer nas 

decisões e atividades da escola sobre as de camadas populares, que não são 

familiarizadas com a cultura escolar, como apontado por R. B. Santos (2001). 

 Os efeitos não desejáveis, decorrentes das dificuldades geradas pela falta de 

tempo e pela jornada de trabalho que atingem as famílias pobres, foram apontados por 

D. F. Ribeiro (2004) que identificou o surgimento de tensões entre pais e filhos e 

constrangimentos nas cobranças aos pais feitas pelos professores. 

 Nesta pesquisa, os professores reconhecem o fato de que a escola demanda dos 

pais, para o acompanhamento dos filhos, conhecimentos e preparo que nem sempre 
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estão acessíveis às famílias, particularmente às que são pobres. Porém, esse 

reconhecimento dos docentes não os faz alterar nem as práticas e nem as suas 

expectativas em relação aos pais. Assim, o baixo nível sócio-cultural e de escolarização 

dos pais permanece como uma barreira na aproximação família-escola, uma vez que a 

escola desconsidera esses fatores no processo de aproximação.  

Passemos, agora, às barreiras engendradas na dinâmica da própria escola. 

  

B) BARREIRAS ENGENDRADAS NA DINÂMICA DA ESCOLA 

 

 Essas barreiras, apontadas por pais e professores, referem-se a ações da própria 

escola que dificultam a aproximação da família.  

 

B.1. A ESCOLA NÃO DESEJA E NEM OFERECE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

 Pais e professores apontam, nas entrevistas, que a escola, embora discurse 

desejar aproximação e parceria, não se empenha por meio de suas ações para que estas 

aconteçam, ficando as convocações restritas a casos de indisciplina e para reuniões que 

não acontecem com regularidade:  

 

Já fui chamada para resolver problema dele, mas em outras coisas, poucas 

vezes, [para] reunião, quando tem (Mãe 1). 

 

Quando tem reunião de pais e mestres a escola convida, sim. Em outra ocasião, 

quando há indisciplina a escola solicita a presença dos pais (Professor 2).  

 

 Por outro lado, os pais não sentem que a escola realmente deseja sua presença, 

pois informam, nas entrevistas, que a escola precisa de sua presença, mas não estão 

certos se ela a deseja:  
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Acho que a escola precisa de uma opinião dos pais para melhorar. Mas 

[desejar] acho que não porque a escola lá não procura se aproximar muito dos 

pais não (Mãe 6).  

 

Que deseja, eu acho que não, não vejo atenção nenhuma. Se desejasse, já 

tinha... [feito alguma coisa]  (Mãe 9).  

 

Eu não sei se deseja ou não, mas de vez em quando é bom que a gente vá (Mãe 

3). 

 

 A percepção dos pais é de que são uma presença indesejada na escola, solicitada 

pela escola somente quando ela precisa ou  para acompanhar como estão os filhos na 

instituição.  

 

Que ela precisa, precisa. Porque quando as crianças fazem alguma coisa 

errada manda chamar o pai ou a mãe porque tem vez que a criança é suspensa 

do colégio. Que precisar, precisa se não, não chamava os pais.... Nessas horas, 

para tudo (Mãe 5).  

 

Precisa. Se deseja, eu não sei, mas necessário é, para saber se o filho está 

estudando, se está brincando, cuidando de outras atividades desnecessárias 

(Mãe 10). 

 

 Como vimos, a escola vê a família como desestruturada, desorganizada, 

desinformada, mas, agora, é a família que se percebe como indesejada e convidada 

somente quando há algum problema, o que indica falta de parceria e resistência à 

participação da família por parte da escola. 

 Nesse sentido, não basta discursar sobre o interesse de ter os pais próximos e 

nem somente enviar convocações ou simplesmente “permitir” a participação dos pais, 

mas fazer isso de forma que os pais percebam que são desejados realmente como 
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parceiros da escola. Uma forma seria criar as condições de participação, por meio de 

projetos no ambiente escolar, envolvendo os pais, de modo a proporcionar a 

conscientização da importância da união, como apontado por Damke e Gonçalves 

(2008). A escola estudada não proporciona condições de participação da família, o que é 

evidenciado na raridade das convocações e na ausência de projetos com esse objetivo, 

descritas pelos pais como falta de desejo da escola pela sua presença:  

 

Não, eles não convidam (Mãe 8).    

 

Nunca convidou. Nunca vi chegar um papelzinho aqui. Aqui não vejo essas 

coisas, não (Mãe 5).  

 

A escola não quer esse envolvimento assim com os pais, porque não procura 

melhorar, não tem projeto. Desde que estou vendo é isso aí (Mãe 6). 

 

 Além disso, conforme relatado anteriormente, para os entrevistados, não há 

reuniões suficientes e que sejam atrativas e motivadoras para os pais e nem outras 

atividades que atendam a finalidade de capacitar pais e professores no sentido de 

promover a aproximação entre família e escola. Assim, a escola não demonstra desejo, 

já que não cria condições de aproximação, o que se apresenta como uma barreira da 

escola na relação entre os dois ambientes. Como veremos, na barreira seguinte, a escola 

também dificulta o acesso dos pais a documentos fundamentais para que possam 

participar de forma consciente, o que dificulta a participação da família na vida escolar. 

 

B.2. A DIFICULDADE DE ACESSO A DOCUMENTOS DA ESCOLA PELOS PAIS 

 

 A lista de dificuldades na relação família-escola continua porque a participação 

nas reuniões da escola requer conhecimento da dinâmica e dos projetos e regulamentos 

da escola, mas os pais não se envolvem na sua elaboração e nem os recebem, nem tão 

pouco são orientados sobre como lidar com a vida escolar.  Alguns documentos são 
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importantes para entender a escola e proporcionar conhecimento e condições de 

participação mais efetiva na vida escolar. Entre esses documentos estão (1) o 

calendário, (2) o programa de disciplina, (3) o horário de aulas, (4) as normas de 

funcionamento da escola, (5) o boletim de notas e (6) o Projeto Político Pedagógico. As 

notas são divulgadas oralmente na sala de aula para os alunos ou copiadas na secretaria 

por eles ou quando há solicitação dos pais, mas todos os pais declaram que não recebem 

nem mesmo cópia impressa do boletim de notas dos alunos, conforme as falas abaixo 

indicam:  

 

Hoje não existe boletim como no tempo da gente que era para os pais assinarem 

em baixo. Eles dão a nota em um papel e a pessoa copia (Mãe 8). 

 

Eu vou ressaltar que esse boletim é importante para acompanhar as unidades e 

fazer uma comparação onde seu filho está mais fraco. Eu acho que foi uma 

perda para os pais e alunos (Pai 7).  

 

  Também todos os pais declaram não conhecer e nem participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico (PPP); os professores ora dizem não saber se os pais 

participam, ora afirmam que os pais não participam, ou que participam somente dois ou 

três quando fazem parte do Colegiado.  Mas os pais, no Colegiado, como já vimos ao 

tratar anteriormente dessa prática da escola, não podem ser considerados representantes 

legítimos dos pais em geral devido à forma como são indicados e porque, com 

frequência, são funcionários da escola, por isso a resposta do professor:  

 

Não, [PPP] não tem participação dos pais. Esse tipo de projeto geralmente é 

elaborado exclusivamente pelos professores e pelas pessoas da área 

administrativa (Professor 7).  

 

 A ausência dos pais na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola e, 

particularmente, seu desconhecimento por parte dos pais, contraria a determinação do 
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Regimento que prescreve o seu "conhecimento efetivo" (art. 71, II; Bahia, 2011, p. 29) 

como um direito das famílias. 

 O calendário da escola poderia ajudar os pais a acompanhar o cronograma de 

atividades da instituição e a se planejar para as reuniões e outros eventos. O acesso ao 

calendário também é mencionado no Regimento como um dos direitos dos pais (art. 71, 

III). Além disso, o programa de disciplina, em que constam os requisitos, conteúdos e 

datas das avaliações poderia contribuir para o acompanhamento da vida escolar dos 

filhos. Outro instrumento importante para acompanhar a vida estudantil são os horários 

de aulas, úteis para o acompanhamento da frequência dos alunos na escola, mas não são 

entregues nem aos alunos e nem aos pais. Todas as informações contidas nesses 

documentos e que descrevem ações importantes da escola, de interesse dos pais e 

alunos, e que poderiam contribuir para melhor entendimento entre as partes, somente 

são obtidas oralmente, quando solicitadas.  

 A obtenção de uma cópia do horário de aulas, por exemplo, juntamente com as 

notas dos alunos, somente é acessível mediante solicitação ao professor ou na secretaria. 

Essa condição reduz a relação família-escola quase à cultura oral, dificultando o diálogo 

numa era na qual os registros são disponibilizados e atualizados na velocidade da 

internet, colocando os pais em estado de desinformação e sem elementos para colaborar 

efetivamente nas reuniões ou em outros eventos e situações que compõem as práticas da 

relação entre família e escola.  

 A importância da RPM, por exemplo, que deveria ser um encontro de 

participação e decisão compartilhada entre pais e professores é, conforme já foi 

indicado por Silva e Cavalcante (2012), reconhecida por todos os pais, e uma 

unanimidade também entre os professores entrevistados nesta pesquisa. A RPM, 

segundo um dos professores, serviria para aproximar “a comunidade da escola, como a 

escola da comunidade, e acabando com esse tipo de reunião, (...) só faria agravar mais 

esse distanciamento" (Professor 6). No entanto, a participação, nessa reunião e em 

outros encontros e comissões dentro da escola seria mais efetiva se os pais conhecessem 

a escola, o que significa também conhecer os documentos básicos já mencionados, que 

tratam da vida da escola, aos quais os pais e alunos têm direito ao acesso. O 

desconhecimento dos documentos da escola se constitui, assim, uma barreira na 

aproximação entre a família e a escola. 

 



131 

B.3. A ASSIMETRIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA   

 

 A hierarquização e a comunicação unidirecional presentes nas práticas da 

relação família-escola são indicadas por Marcondes e Sigolo (2012), como responsáveis 

pela inibição dos pais nos encontros com a escola. As autoras se reportam a 

Bronfenbrenner (1996) para indicar que entre os elementos necessários para uma 

interação ativa encontram-se a bidirecionalidade da comunicação, a confiança mútua e o 

equilíbrio de poder, sem os quais pode haver retraimento e afastamento dos pais da 

escola. Porém, como vimos até aqui, as práticas da escola na qual o estudo foi realizado 

indicam uma relação com (1) comunicação unidirecional, (2) baixa confiança da escola 

nos pais e (3) assimetria de poder, evidenciando uma relação frágil entre as partes. 

 Para melhor esclarecer esse tipo de relação, retomamos alguns aspectos 

extraídos das práticas e que nos parecem indicativos da assimetria na relação família-

escola: (1) o papel de auxiliares de tarefas que os pais ocupam na relação família-escola, 

(2) a desinformação em que se encontram sobre o funcionamento da escola e a 

dificuldade de acesso a documentos importantes para participar de forma consciente nas 

atividades da instituição, (3) o direcionamento sobre os pais que a escola exerce nas 

práticas da relação entre os dois segmentos, (4) a natureza meramente informativa das 

reuniões cabendo aos pais atenderem às solicitações da escola e (5) a exclusão dos pais 

das decisões administrativas ou sua participação apenas para legitimar/endossar as 

decisões, resultando numa relação com desequilíbrio de poder acentuado entre as partes, 

sempre com vantagem para a escola. 

 As entrevistas, neste trabalho, bem como em outras pesquisas (D. F. Ribeiro, 

2004; Ribeiro & Andrade, 2006; Silveira & Wagner, 2009; Castro & Regattieri, 2010), 

têm apontado a assimetria na relação família-escola. Esta, além de se caracterizar pela 

superiodidade técnica dos professores sobre os pais, também se apresenta com 

superioridade hierárquica na relação. Nesse sentido, a relação entre as duas instituições 

se constitui um encontro/confronto de superioridade da cultura escolar sobre a da 

família, no qual a primeira tende a suplantar e não valorizar a segunda.  

 Como evidência da dominação da escola na relação, a família é alvo de 

mecanismos sutis de exclusão por parte da escola e se sente imobilizada diante das 

exigências da instituição escolar (D. F. Ribeiro, 2004). Ainda, segundo Ribeiro e 

Andrade (2006), a escola nega essa dominação, uma atitude que dificulta a construção 
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de uma aliança eficaz entre as duas instituições e aumenta o afastamento entre os dois 

ambientes, especialmente quando a outra parte é constituída de famílias de classes 

pobres. 

 Como vimos, a escola dissimula a dominação das classes dominante e professa a 

meritocracia e igualdade de condições, como se fosse uma instituição neutra (Althusser, 

1970), talvez não se dando conta de que pratica a violência simbólica contra os alunos 

procedentes das classes pobres (Bourdieu, 1989, 1992). Assim, a relação família-escola 

é uma relação assimétrica de poder, que não se limita ao conhecimento técnico versus 

(ou ao lado) dos conhecimentos populares da família, mas que é caracterizada pela 

supremacia da escola, como apontado por Silveira e Wagner (2009), que dificulta ou até 

impossibilita a comunicação entre ambas.  

 Nessa dominação de uma instituição sobre a outra, o nível de interesse de uma 

das partes em seus objetivos suplanta os interesses e necessidades da outra parte na 

relação. Assim, para Marques e Cunha (2004), na presença do conflito como fenômeno 

inerente às relações, o gerenciamente deve procurar conduzir o desfecho para resultados 

construtivos e não destrutivos. Desse modo, para entender o gerenciamento da relação 

família-escola, caracterizada por acentuada assimetria, é possível aplicar, como modelo 

de análise, tipologias de gerenciamento de conflito que considerem essa ênfase no nível 

de interesse das partes envolvidas, como na proposta do modelo bidimensional de 

Rahim e Bonoma (1979). Nesse modelo bidimensional, é possível identificar o grau de 

importância que é dado (1) ao interesse próprio e (2) ao de atendimento do interesse do 

outro, na negociação entre as partes. 

 Como as entrevistas indicam, as relações entre família e escola apontam para um 

elevado interesse próprio, por parte da escola, e baixo interesse pelos interesses dos 

pais, caracterizando uma relação na qual a gestão de conflitos se dá no estilo de 

dominação da escola sobre a família. Como consequência, o estilo adotado pelos pais na 

relação família-escola é, predominantemente, o de evitação ou retraimento, como reação 

ao estilo de dominação adotado pela escola.  

 Nessa mesma direção, McIntyre (2007) aponta para estudos que indicam que o 

estilo de dominação produz, nos subordinados, o comportamento de evitação, 

caracterizado, entre outras coisas, pelo adiamento da negociação através da retirada das 

partes envolvidas ou de uma delas. Essa reação, ainda segundo o autor, acontece porque 
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os envolvidos na relação assimétrica de poder percebem que o desacordo será oneroso 

para as partes, especialmente para a que se encontra na posição subordinada.  

 Os pais, assim, em algumas situações, fazem o que a escola pede, mas, 

distanciados da escola, podem fazer no tempo que querem e como querem, ou não fazer, 

indicando reação à dominação da escola, nesse caso, pela evitação. Em outras situações, 

contudo, como na RPM e no Colegiado, os pais se submetem a um acordo aquém ou até 

diferente de suas reais necessidades, pela acomodação ou tendência ao compromisso, 

uma reação esperada da parte que se encontra em desvantagem numa relação. 

 A retirada da negociação da família, contudo, frequente na relação com a escola, 

promove um adiamento da solução do problema. Entendemos que, em decorrência do 

conflito latente, o resultado seja a tensão permanente entre as partes e a manutenção de 

um ciclo vicioso, no qual a dominação produz evitação e a evitação mantém o espaço 

para a dominação, permanecendo, de acordo com McIntyre (2007), as causas do 

conflito. Assim, a assimetria de poder nas relações família-escola se constitui uma 

barreira entre as duas instituições e aponta para a necessidade de melhorar a qualidade 

de atendimento dos pais na escola que é apresentado a seguir. 

 

 

B.4. A PRECARIEDADE DE ATENDIMENTO AOS PAIS 

 

 Aspectos do atendimento aos pais foram discutidos, em parte, na análise da 

RPM, quando se colocou a baixa receptividade dos pais pela escola. A falta de 

atendimento planejado aparece na fala seguinte: 

 

Porque os pais têm que ter uma data especial para estar aqui, porque, se não, 

eles vão ficar vagando por aí (Professor 6). 

  

 Também "não há lugar específico" (Professor 3), nem adequado ou tempo 

destinado para a recepção dos pais ao chegarem à escola, o que é claramente 

verbalizado pelos pais:  
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O professor às vezes fica na sala do diretor mesmo e às vezes na sala [de aula] 

(eles param um pouquinho), e às vezes perto da sala do diretor tem uma salinha 

do secretário, e é ali que eles conversam (Mãe 9).  

 

Eu acho que eles nem tem tempo para atender. Eu acho, porque a pessoa chega 

lá e fica esperando, esperando... E, às vezes, os professores nem vão para a 

escola  (Mãe 6).  

  

 Essa percepção das mães é confirmada pelos professores: 

 

Eles vão à sala de aula e fica ruim para a gente, parar a aula para poder 

atender, a gente atende na sala, mas aí a gente traz pra aqui pra sala dos 

professores ou leva pra sala da vice-direção, mas um lugar específico não tem 

(Professor 6). 

 

Nós também não temos tempo de parar para estarmos com os pais muito tempo. 

Nós temos que dar o conteúdo, desenvolver, transmitir os conhecimentos e nós 

estamos em sala de aula e os alunos também (Professor 6). 

 

 O atendimento, segundo o professor 10, é ruim desde a entrada na escola: 

 

Na entrada da escola você já vê um porteiro mal educado e aí você já tira pela 

escola e você chega para falar com um funcionário e ele: sim, não tem não! 

[com aspereza]. Já, então, lhe trata mal. Não procura falar com você, não 

procura o que a pessoa quer, o assunto a tratar. Levar a pessoa ao local correto 

(Professor 10). 

 



135 

 Os pais, conforme observado na escola, são recebidos em diferentes locais que 

estejam disponíveis: na sala da vice-direção, na secretaria, nos corredores, em alguma 

sala de aula que estiver desocupada no momento, na porta da sala de aula enquanto os 

alunos esperam na classe sem professor e, finalmente, na sala dos professores (Diário de 

Campo, 20 de agosto de 2012). Em consequência, a privacidade da conversa não é 

garantida, os professores parecem não se sentir bem com a forma como o atendimento é 

feito, a presença dos pais não é valorizada, podendo a ausência de qualidade no 

atendimento ser fator de retração de sua presença na escola.   

 Além de não dispor de tempo para atender adequadamente aos pais, as 

atribuições do professor e sua carga horária não contemplam o atendimento 

individualizado dos pais por agendamento. Esse trabalho é feito geralmente pelos 

coordenadores e diretores que também têm uma carga de trabalho e atividades que 

excedem a capacitação dos profissionais, bem como o tempo de que dispõem para suas 

atividades administrativas rotineiras. O atendimento aos pais, também para os 

professores, surge como imprevisto que quebra a rotina, tornando a visita destes uma 

interrupção indesejada no andamento da escola.  

 Ainda, os diretores e coordenadores não são capacitados para promover a 

aproximação entre família e escola. Não recebem capacitação para isso, não entendem 

como operacionalizar essa tarefa e, às vezes, não vêem a necessidade de qualquer 

alteração na rotina da escola e em sua maneira de desenvolver as práticas escolares, 

como apontado na fala do Professor 3: 

 

Você tem coordenadores que numa dimensão dessa de escola você tem um 

coordenador para trabalhar 40 horas. Ele não consegue dar conta nem da parte 

administrativa da escola quanto mais dos pais dos alunos. Aí quem passa a 

fazer esse papel é o diretor e vice-diretor que não tem preparo para fazer esse 

trabalho (Professor 3). 

 

 Faltam, portanto, profissionais capacitados para orientar e ajudar a escola de 

modo a prestar atendimento profissional aos seus clientes e supostos parceiros imediatos 

que são os pais e alunos e, especialmente, de forma mais ampla, orientar e promover a 
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aproximação da família. Assim, a falta de atendimento adequado indica a pouca 

valorização da família pela escola.  

 A precariedade no atendimento aos pais tem continuidade na forma como os 

assuntos relacionado à família e aos alunos são tratados nos encontros da escola. 

Marcondes e Sigolo (2012) indicam que alguns assuntos relativos aos fracassos dos 

alunos e ao papel e funcionamento das famílias são tratados em público provocando 

exposição e desconforto nos pais, afastando-os da reunião. Os mesmos autores, como 

também Cruz (2007), apontam que, além da luta pela sobrevivência, uma parcela dos 

pais deixa de ir às reuniões da escola porque se sentem inferiorizados pela condição de 

analfabetos e pela vergonha a que são expostos nessas oportunidades ou repreendidos 

publicamente como indicam as falas seguintes: 

 

É, talvez o aluno que não consiga determinado rendimento, ou aquele pai que 

não venha para a escola porque talvez se sintam  humilhados, diminuídos, os 

que não consigam passar, conseguir a média da  unidade (Professor 8). 

Sei lá, fico com medo de levar uma dura (Mãe 5). 

 

 Assim, a precariedade de atendimento e a exposição dos pais, nas reuniões e 

visitas à escola, se constituem em uma barreira na aproximação entre família e escola.  

 

B.5. A AGENDA E A ATMOSFERA NEGATIVA DAS REUNIÕES  

 

 As reuniões da escola tendem a possuir agenda e promover atmosfera 

predominantemente negativas, com discussões principalmente em torno de dificuldades 

dos alunos e das famílias, além de acusação mútua, não contribuindo efetivamente para 

a solução dos problemas. Além disso, segundo Lira (2008) e Sá (2002) os professores 

tendem a transferir responsabilidade para os pais pelo fracasso escolar dos estudantes. 

 Segundo Carvalho (2000a), a aproximação entre família e escola serve a 

interesses ideológicos ao propor aos pais compartilharem com a escola 

responsabilidades nos resultados da escolarização. Nesse processo, os professores 

esperam que os pais aceitem dividir tarefas próprias da escola, como exercer supervisão 
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em atividades de ensino e participar da gestão escolar, tarefas para as quais não foram 

capacitados. Como resultado, a relação é marcada por cobranças aos pais e 

culpabilização destes pelos fracassos dos alunos. 

 Na pesquisa de Ribeiro e Andrade (2006) muitos pais introjetaram a 

transferência de responsabilidade da escola, gerando neles um sentimento de culpa, 

enquanto a maioria atribuiu o fracasso dos filhos à meritocracia da escola, poucos 

apontaram a escola e o professor como responsáveis. Nas falas dos professores 

entrevistados, se as famílias não comparecem às reuniões, o fracasso da reunião ou dos 

alunos seria porque a “família está desestruturada” (Professor 2) e o fracasso dos 

alunos é porque os pais “não têm interesse” na educação dos filhos (Professor 4), salvo 

“essa minoria que vem, essa demonstra interesse” (Professor 2).   

 Sobre como acontecem as reuniões da escola, estudos revelam (Perez, 2000; 

Nogueira, 1998) que os pais resistem em se envolver com a escola, havendo poucos pais 

que comparecem, mas por obrigação, porque a dinâmica das reuniões é marcada por 

críticas, reclamações e deslocamento das responsabilidades com a educação da criança, 

partindo da escola para a família e vice-versa, como nas falas abaixo:  

 

Geralmente as famílias acham que a responsabilidade e culpa é da instituição e 

dos professores. Realmente ela se ausenta, tira sua responsabilidade dessas 

questões (Professor 7). 

 

O que é que eu vou fazer lá? [na escola]. Quando vai, [só tem] queixa. Para 

estar ouvindo queixa? É isso que eles dizem  (Professor 3). 

 

Quando acontece uma coisa dessa eu acho que há responsabilidade por parte 

da direção do colégio (Mãe 1). 

 

 Apesar do esforço de ambas as partes para manterem uma falsa aparência de 

intimidade (Tancredi & Reali, 2001), a situação da negatividade das reuniões pode ser 

resumida nas palavras de uma professora sobre o clima da reunião na escola: “É boa, 

[mas] é tensa” (Professor 6).  
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B.6. A ESCOLA NÃO É DOS PAIS 

 

 Como última barreira e, ao mesmo tempo, como uma culminação das demais já 

mencionadas nesta seção, os pais não significam a escola como deles, mas como espaço 

do outro. Essa percepção dos pais é uma construção social resultante da forma como se 

dá a relação família-escola. 

 Assim, os pais percebem que a instituição, através de seus prepostos, não deseja 

e nem lhes oferece condições para maior envolvimento como parceiros; que lhes 

dificulta o acesso a informações sobre suas práticas; que mantém atitude de dominação 

e lhes oferece um atendimento insuficiente. Além disso, expõe publicamente os defeitos 

das famílias, propiciando, através de sua agenda, atmosfera negativa nas relações entre 

os dois ambientes.  

 Portanto, as famílias esperam o convite da escola, para que possa haver qualquer 

aproximação, mesmo que seja para acompanhar os próprios filhos e conhecer quem são 

aqueles que os educam na instituição. Por isso, como já mencionado anteriormente, 

poucos pais vão à escola sem ser convocados e, mesmo assim, segundo os professores, é 

aquela minoria cujos filhos têm bom rendimento e comportamento.  No entanto, em 

geral, os pais não frequentam a escola. 

 Assim, as práticas de aproximação entre família e escola são representadas, na 

metáfora de uma mãe, como um tipo de festa que a escola (a casa de outra pessoa) 

oferece e à qual os pais só devem comparecer se forem convidados. É nesse sentido que 

a mãe 4 se expressa:  

 

Acho que escola nenhuma deve dizer aos pais: - Não preciso de você. Porque a 

vida dos filhos está lá dentro. Os filhos estão ali. Uma pessoa, para ir a uma 

festa na sua casa, tem que ser convidada para ir, né? Então, a mesma coisa é a 

escola. A escola é que tem que chamar a família. Ela é a dona da festa (Mãe 4). 

 

 A iniciativa, portanto, deve ser, conforme a fala dessa mãe, da “dona da festa” 

(Mãe 4), de chamar para a festa “deles” na casa “deles”. Nesse sentido, parece irônico 
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que, na relação com a instituição que se propõe a preparar cidadãos de direito, estes se 

sintam sem direito sobre o espaço e o serviço público a eles destinado. Por isso, nenhum 

dos pais assume que vai à escola sem ser chamado. Portanto, na fala acima, se expressa 

uma experiência ambígua, pois a escola precisa dos pais, mas os pais não podem ir se 

não forem convidados, porque a escola não é significada por eles como lhes 

pertencendo também. 

 Além das barreiras que são engendradas na dinâmica da escola, encontram-se 

aquelas que são atribuídas pelos professores às falhas e omissões do Sistema 

Educacional Público. Nas entrevistas, os professores apontam que as cadernetas do 

sistema informatizado da Secretaria de Educação do Estado (SEC) não são geradas a 

tempo, o que prejudicaria ou impediria a ocorrência das reuniões da escola. No entanto, 

quanto às reuniões, a atribuição de responsabilidade somente ao poder público não 

isenta a escola, pois o problema alegado nas entrevistas pelos professores encontraria 

solução na própria escola, uma vez que ela conserva os registros originais com notas e 

presenças que são enviados para o sistema de informática da Secretaria de Educação. 

 Para esclarecer melhor essa questão, foram feitos contatos com funcionários da 

SEC que esclareceram que, além das cadernetas, são enviados para a escola, pela 

internet, projetos previstos no calendário escolar. Também foi informado que esses 

projetos às vezes chegam sem prazo para serem efetivados, até mesmo depois da data 

prevista e que nem sempre os recursos correspondentes são liberados a tempo. Além 

disso, correspondências, cartazes e DVDs são enviados, mas podem chegar com atraso à 

escola.   

 Considerando essas informações, entende-se que há uma falha estrutural externa 

à escola que interfere na sua dinãmica e, consequentemente, modifica suas práticas 

cotidianas pelos modos e posições ocupadas pelos indivíduos na relação, tornando-se 

significativas para os atores da relação entre os dois ambientes (Vigotski, 1931/2007; 

Smolka, 2000). Nesse sentido, a escola seria prejudicada por uma falha da estrutura 

presente no sistema de informatização, que deveria ajudá-los, como na fala do Professor 

3: 

 

Até mesmo porque a escola faz parte de uma estrutura maior que é a Secretaria 

de Educação. A Secretaria de Educação está muito distante de conseguir dar 
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conta de seu verdadeiro papel. (...). E isso extrapola a escola porque tem 

componentes que extrapolam a vontade do diretor. (...) porque chega tudo muito 

atrasado e a escola não consegue se planejar para executar ações (Professor 3). 

  

 O departamento de educação e outros setores da sociedade funcionam como 

exossistemas da escola, pois neles, em geral, os professores não transitam 

(Bronfenbrenner, 1996). No entanto, estes influenciam os indivíduos no ambiente em 

que vivem, indicando, conforme a teoria Histórico-Cultural, que as práticas e os 

significados construídos pela sociedade mais ampla estão presentes na experiência da 

escola e na dos professores, constituindo novas práticas e significados. Brofenbrenner 

(1996) pontua que, para que haja influência desenvolvimental favorável aos indivíduos, 

é preciso que o exossistema, ambientes nos quais o indivíduo não transita, mas que o 

influenciam, atenda aos mesmos critérios válidos para o microssitema: comunicação 

bidirecional, informações precisas e fidedignas entre contextos, sentimento de objetivos 

comuns, confiança mútua e equilíbrio de poder (Bronfenbrenner, 1996). 

 Porém, nas entrevistas, os professores e pais se queixam de que o governo é 

insuficiente ou aparece como omisso em suas ações para promover a relação entre a 

família e a escola. Também mencionam outros órgãos e instâncias públicas que 

interferem no sistema educacional. Por exemplo, dizem que a procuradoria do estado 

“reconhece”, no discurso, a importância da escola, mas faz críticas sem ir à escola para 

conhecer a sua realidade (Professor 1), e que as políticas educacionais do governo têm 

enfraquecido a autoridade docente porque “foi o governo que criou esse plano [essa 

situação] e aí se perdeu a credibilidade do professor com o aluno” (Professor 4). Além 

disso, para os pais, na ausência de um projeto de aproximação por parte da escola, que 

não age e nem pede ajuda para isso, o governo deveria ter seu projeto de aproximação 

família- escola: 

 

Porque o governo ia ver que [a aproximação família-escola] é uma coisa boa. 

Porque o governo tem que ver um projeto da própria escola. O governo não 

pode fazer nada se a escola não se comunica com o governo. Creio que o 

governo deveria lançar um projeto (Mãe 9). 
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 Assim, para os pais e especialmente para os professores, essas instâncias 

educacionais superiores operam distantes e desconectadas da realidade da escola, com 

insuficiência, mais desgastando do que ajudando o professor em seu trabalho. Nesse 

sentido, a percepção dos professores sobre esses sistemas é de falta de apoio suficiente 

para que a escola possa se organizar. Assim, essas instâncias educacionais, de acordo 

com os pais e professores, fazem cobranças, mas pouco ou nada contribuem para a 

aproximação família-escola, sendo a inércia e insuficiência das suas ações uma barreira 

para aproximação.  

 Passaremos, agora, a propostas de fatores que funcionem como promotores da 

aproximação entre família e escola.  

 

5.2.2. AS PROPOSTAS DE FATORES DE PROMOÇÃO DA RELAÇÃO FAMÍLIA-

ESCOLA 

 

  

 Embora os dados tenham indicado um número significativo de barreiras na 

relação família-escola, por outro lado não foram diretamente explicitados fatores que 

atuem, nas práticas da escola, como promotores efetivos da aproximação entre os dois 

ambientes. Esses fatores foram identificados apenas como propostas de três maneiras: a) 

pelas ações que podem aproximar família e escola, perceptíveis a partir da descrição das 

próprias barreiras; b) explícitos nas entrevistas; e c) pelas informações identificadas no 

Regimento e fornecidas pelos professores sobre outras instituições de ensino. Assim, os 

fatores, como propostas que podem funcionar como promotores da aproximação entre 

família e escola, foram organizados em dois blocos: A) implícitos nas barreiras e 

presentes nas falas dos pais e professores e B) contidos no Regimento e de informações 

a respeito de outras escolas. Para evitar repetição, limitar-nos-emos a apenas relacionar 

as propostas de fatores promotores inferidos a partir das barreiras, porém, ampliaremos 

a discussão em torno das propostas de aproximação a partir das falas dos professores, do 

Regimento e do que os professores apontaram que acontece em outras escolas da região. 
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A) FATORES DE PROMOÇÃO IMPLÍCITOS NAS BARREIRAS E PRESENTES NAS FALAS DE 

PAIS E PROFESSORES 

 

 Em relação aos conceitos de promoção implícitos nas barreiras, podem ser 

listados quatro deles relacionados ao posicionamento da escola que incluem, por um 

lado, a aceitação dos pais e, por outro, a valorização das famílias. Em relação à 

aceitação dos pais, dois fatores aparecem nas falas mencionadas anteriormente ao 

tratarmos das barreiras: (a) a aceitação das diferenças familiares e consequente 

superação de preconceitos por parte da escola no trato com as famílias e (b) a inclusão 

da família como parceira, de modo que os pais participem das decisões sobre as práticas 

da escola, e se integrem efetivamente nessas práticas.  

 Por outro lado, em relação à valorização dos pais, dois fatores podem ser 

inferidos a partir do discurso de pais e professores sobre as barreiras: (a) valorização 

dos interesses dos pais na relação, procurando integração em vez de uma relação 

baseada na dominação da escola sobre a família e (b) valorização dos pais no 

atendimento, promovendo capacitação profissional para todos os gestores, professores e 

funcionários na área de atendimento, provendo local adequado para receber os pais na 

escola. Essas medidas implicariam em desenvolver um plano de atendimento aos pais, 

de modo a contemplar as disponibilidades e peculiaridades das famílias, o que depende 

de profissionalizar o atendimento da escola. 

 Das falas dos pais, os fatores de promoção identificados podem ser organizados 

em três temas gerais que incluem os fatores implícitos acima mencionados também. O 

primeiro tema foi extraído de falas relacionadas com a valorização da família; o 

segundo refere-se aos procedimentos administrativos da escola e da Secretaria de 

Educação e o terceiro, às ações de segurança envolvendo o aluno e a escola. 

 

A.1 A VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

 

 Em referência à valorização das famílias nas práticas da escola aparecem os 

seguintes fatores: 
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 Pais e professores, reafirmando os fatores implícitos nas barreiras, (1) apontam a 

necessidade de valorizar as práticas por meio de mais reuniões atrativas e agradáveis 

que permitam a participação e contenham informações e atividades do interesse deles, 

conforme as declarações seguintes: 

 

Acho que o colégio deve pensar que os pais querem participar, mas eu acho que 

os funcionários do colégio, os professores, a direção não fazem com que os pais 

participem mais. Acho que os pais poderiam ter mais participação dependendo 

da direção do colégio porque poderia ter mais reuniões (Mãe 1). 

 

Aos poucos, se nós soubermos promover esse diálogo. Não tornar uma manhã 

chata ou uma tarde insuportável, para eles não [dizerem]: - Ah, eu larguei a 

minha casa para isso! (Professor 9). 

 

 Além disso, os pais desejam reuniões em que possam opinar e sugerir, não 

apenas assistir às reuniões como simples ouvintes e que a escola esteja aberta a esse 

diálogo, conforme a fala que se segue: 

 

A questão é reunir e cada um vai ter sua opinião. Se um professor tem opinião 

tem um pai ali que não vai concordar com aquilo. Vai ter dois, três, que vão 

concordar e um não (Mãe 2). 

 

 Outro fator de promoção indicado pelos professsores é (2) a visitação das 

famílias por parte de outros profissionais e pelos professores, indicando a insuficiência 

dos esforços limitados ao espaço da escola para a aproximação família-escola. 

 

Eu acho assim, um projeto de como trabalhar com seus filhos, um serviço 

social, um serviço psicológico, uma orientação educacional dirigida aos pais e 

alunos para que possa atingir cada família, pais. Eles visitarem as famílias, os 

lares. Chegar mais perto da família e orientar. Ter aquele serviço  de 



144 

orientação não só para o aluno, mas para a família.(...) Eu acho que essa 

aproximação da escola e da família não é só a reunião de pais, mas ir na casa, 

tomar um cafezinho, até levar um cafezinho, né? (Professor 10). 

 

 Então a escola eu acredito que tem feito e talvez precise fazer até mais, até uma 

visita planejada na residência. Não sei nem se eles vão querer, tem que ser bem 

planejado (Professor 8). 

 

  Nas reuniões os pais desejam também (3) saber e entender o que acontece na 

escola com os alunos, quem são os professores e os seus projetos numa relação 

transparente que vá além da agenda tradicional, predominantemente informativa e de 

cobrança em torno do aluno e prescrições aos pais. 

 

É importante porque os pais vão saber o que está acontecendo com o aluno na 

escola, os projetos da escola... (Pai 7).  

 

Eu gosto porque a gente está sabendo o que está acontecendo com o filho lá na 

escola, os projetos, tudo, eu gosto muito quando os pais participam (Mãe 6). 

 

Para a família saber o que está acontecendo. Tem que saber como está se 

comportando, com quem se envolve (Mãe 10). 

 

 Ainda, como valorização das práticas centrada nas famílias, os pais e professores 

indicam, como já discutido anteriormente, (4) a necessidade de a escola tomar a 

iniciativa de convidá-los e orientar a aproximação, uma vez que a escola dispõe de 

superioridade técnica. Além disso, a escola chama os pais para o seu espaço e sua 

atividade, os quais ela conhece melhor do que as famílias. Em seguida, (5) as entrevistas 

apontam a necessidade de a escola ser mais receptiva às visitas individuais dos pais, 

muitos dos quais podem ser tímidos e receiam a pouca receptividade da escola. 
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A.2 OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA E DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

  

 No segundo bloco de fatores promotores da aproximação entre família e escola, 

aparecem os procedimentos administrativos da escola e da Secretaria de Educação. Da 

parte dos professores, as ações que promoveriam a aproximação entre a família e a 

escola se relacionam com procedimentos administrativos como (1) Incluir, no 

planejamento da instituição escolar, um trabalho de aproximação entre família e escola, 

especialmente (2) contratando ajuda de profissionais que possam orientar a própria 

escola em como se aproximar da família. 

 

Porque se você pensar diretamente não é função do diretor, do vice-diretor essa 

atividade. Indiretamente é, porque ele é parte integrante da escola, mas precisa 

de um profissional apto para traçar o caminho para essa aproximação porque 

essa aproximação não vai ser por acaso (Professor 3). 

 

 (3) Como se depreende das falas dos professores, outros profissionais também 

deveriam ser contratados para atender às famílias e alunos na escola, além dos 

professores. No entanto, cabe questionar se o sucesso da relação família-escola 

dependeria, no todo ou em parte, da contratação de um assistente social e/ou psicólogo, 

para atender e orientar alunos e familiares. Como vimos, ao longo deste trabalho, a 

relação família-escola é um fenômeno cuja complexidade envolve aspectos psicológicos 

e sociais que vão além da atuação de qualquer profissional isoladamente dentro da 

escola. 

 Além disso, tratando-se da participação do psicólogo na escola, Ristum (2013), 

aponta que, geralmente, a ajuda esperada pelos professores, em vez de ter como 

objetivo a ressignificação das práticas de modo a serem coerentes com os discursos em 

torno da concepção de escola e de educação, refere-se somente a problemas pontuais do 

cotidiano. Assim, a ajuda procurada tende para aliviar o professor da responsabilidade 

de lidar com situações que dificultam alcançar os objetivos educacionais, e são 

consideradas estranhas à função do professor, como a violência, por exemplo (Ristum, 

2013). Nesse sentido, a ajuda de outros profissionais na escola, como psicólogos e 
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assistentes sociais mencionados nas entrevistas, encontra-se sempre relacionada a ajudar 

em caso de “brigas” (Professor 10) e “conflitos” (Professor 1) individuais e entre os 

grupos, “dar total atenção a boa parte dos alunos” com problemas (Professor 1) e 

explicar porque os pais tendem a “agredir os filhos” (Professor 2), além de  “questões 

diversas” de violência (Professor 8). 

 Outra proposta que promoveria a aproximação entre a família e a escola seria (4) 

capacitar os pais sobre o que é e como funciona a escola, pois estes querem “saber o 

que está acontecendo com o aluno na escola, os projetos da escola... (Pai 7) e (5) 

incluir os pais no processo decisório da instituição, democratizando suas práticas.  

 No contexto mais amplo, a relação melhoraria se (6) os órgãos de educação 

fornecessem melhor apoio, enviando os dados necessários ao trabalho da escola em 

tempo hábil, pois a falta de notas e diários prejudica o atendimento aos pais e (7) se o 

governo transferisse da prefeitura para escola o controle da presença para o recebimento 

do bolsa família, de modo que os pais comparecessem mais à escola a fim de manter a 

bolsa. Isso acaba por ser uma demanda de mais poder para levar os pais a acompanhar 

os filhos na escola. Mas a relação família-escola se constitui uma parceria, e esta, por 

definição, exclui a presença de qualquer tipo de coação, a qual fortaleceria ainda mais a 

barreira constituída pela dominação da escola dentro da relação, levando a maior 

retraimento da família, como na fala abaixo: 

. 

Se essas bolsas que são dadas fossem valorizadas e a presença na escola não 

ficasse resumida simplesmente a um depoimento de que realmente está 

frequentando, eu acho que os pais seriam os mais responsáveis até porque eles 

teriam medo de perder [a bolsa do governo] e, ao longo do tempo, a gente iria 

vendo que teria um aumento de rendimento desses alunos porque os pais iriam 

cobrar mais. Nós temos na cidade a bolsa família e escola. Aí essa avaliação da 

presença é feita pelo governo municipal que chega e pergunta como é que está a 

frequência. Se a escola tivesse a autonomia para dar conta não só da frequência 

como do rendimento do aluno, a escola poderia cobrar mais dos pais. Olha, seu 

filho, se não melhorar o rendimento ele pode perder [a bolsa] (Professor 1). 
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 Assim, os pais, na fala dos professores, promoveriam a aproximação entre 

família e escola se, em linhas gerais, fossem (1) assíduos às reuniões e eventos da 

escola, (2) supervisionassem os filhos e (3) ajudassem no dever de casa. Porém, como 

vimos, sem as mudanças na forma como a escola desenvolve as reuniões e os eventos, 

mesmo que algo especial ocorresse, que levasse os pais novamente à escola em um 

primeiro momento, os pais tenderiam a se retirar novamente. Diante da dominação da 

escola sobre a família e do direcionamento dos pais por parte da escola, entre outros 

fatores, a participação momentânea não alteraria a qualidade da relação e tenderia a não 

durar muito até que, novamente, a escola se esvaziasse da presença dos pais. 

 

A.3 A SEGURANÇA DOS ALUNOS E DA ESCOLA  

  

 Uma das mais importantes propostas de aproximação de pais e professores se 

relaciona com a segurança diante da crescente e permanente violência relacionada à 

escola. Assim, esta proposta, como promotora de aproximação, será discutida mais 

amplamente a seguir. 

 A preocupação dos pais e professores com a segurança na escola aparece com 

frequência nas entrevistas, mesmo quando não questionados diretamente sobre o 

assunto. O comportamento agressivo do aluno intimida o professor que interpreta que 

os alunos tendem a se conter quando os pais se fazem presentes na escola e os 

acompanha nas atividades escolares, monitorando sua ida e vinda para a escola. Nesse 

sentido, quando perguntados sobre a importância da relação entre família e escola os 

professores revelam que, além de melhorar o rendimento escolar e o comportamento, a 

presença dos pais lhes dá uma sensação de segurança. 

 Apesar da necessidade de segurança para os filhos e para os professores, os pais, 

como colaboradores e interessados no enfrentamento do problema, não têm fácil acesso 

ao espaço escolar e mantêm interpretação distinta da dos professores sobre a causa da 

violência na escola e sobre a própria função dos pais na escola em face desse problema. 

 A seguir, são apresentadas falas de pais e professores sobre a violência na 

escola:  

 Os pais estão preocupados com a violência e as drogas que se encontram na 

escola, trazendo perigo para os filhos, como nas falas seguintes: 
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Então eu acho que a violência deixa a gente, mãe, um pouco preocupada. 

Enquanto o filho não chega do colégio em casa eu acho que a gente não tem 

descanso. A violência só vem a preocupar mais e mais os pais (Mãe 1). 

 

Eu fico preocupada com as drogas porque aí [na escola] está demais (Mãe 9). 

 

Dentro da escola a gente tem que ver os amigos dele como é o comportamento. 

Hoje a droga está dentro da escola (Pai 7).  

 

 Além disso, os pais querem que a direção lhes dê acesso à escola para proteger 

os filhos: 

 

Caberia à direção da escola aceitar tudo isso numa boa e aceitar que a 

participação da família iria beneficiar a escola, proteger os alunos, e os alunos 

com a proteção da família, iriam mais em frente do que só depender do 

professor (Mãe 8). 

 

 Porém, os professores se sentem em risco diante da violência que atribuem aos 

alunos contra eles, o que os assusta: 

 

Nós temos uma problemática séria que é a questão da violência. Corremos risco 

nesse sentido.... (Professor 1). 

 

Porque às vezes os filhos não estão indo para a sala de aula porque estão na 

rebeldia, com rebeldia com o professor. Xinga professor em sala de aula. Às 

vezes até nos assusta. Isso é verdade, estou sendo franca. Eu fico muito 

preocupada (Professor 2). 
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Por isso que agora, atualmente, eu tenho evitado ao máximo ficar reclamando o 

aluno porque a gente corre o risco, muito risco na sala de aula, de apanhar, de 

se degladiar. É, ultimamente está assim. Apesar de eles serem crianças, mas 

eles têm atitudes que a gente não espera... (Professor 6). 

 

 Os professores geralmente entendem que a violência tem origem externa à 

escola e que ela eclode na escola, mas não é da escola, mas vem da casa do aluno, da 

rua e das drogas. 

 

Quando se vai aprofundar o porquê daquela briga, a briga não vem do colégio, 

a briga vem de fora (Professor 4). 

 

De mais graves são as brigas na rua. Eles brigam muito, eles têm rixa um com o 

outro e quando chegam aqui querem 'pegar' [bater no outro], eu mesma já 

presenciei (Professor 6). 

 

Acho que a escola pensa como eu penso, que são fatores lá de fora que as 

crianças trazem para a escola, da rua, da sua casa (Professor 5).  

 

Quando se tem dentro de casa relatos de espancamento, eu acho que é um fator 

importante para isso. Quando se tem relatos de brigas, de ofensas, ofensas 

verbais, eu acredito que é um fator de... que rege essas violências que eles 

trazem para dentro da escola (Professor 5). 

 

A violência está associada à questão da droga, a falta de respeito aos pais em 

casa. Essa mesma falta de respeito ele leva para a escola (Professor 1). 

 

Mas dois professores, por outro lado, apontam a escola e a família como 

promotores da violência: 



150 

 

Da escola: Eu acho que a impunidade (...). A segunda prática que promove a 

violência é a desorganização. Uma escola desorganizada dá margem para a 

violência. (...) Da parte do professor o autoritarismo, e a outra é a 

permissividade. Quando o aluno vê que o professor permite tudo ele.. Eu acho 

que na família são as ações cotidianas da família. (Professor 3). 

 

A violência acontece, e todos somos culpados, não só a escola que não previne 

isso, mas também a família que deixa executar a violência dentro de sua casa 

(Professor 5). 

 

O Professor 3 tinha concluído seu curso de mestrado recentemente e o Professor 

5 havia recém-saído da universidade. Possivelmente, a visão mais ampla da questão, 

sem compromisso com a posição predominante que tende a culpabilizar particularmente 

a família e os alunos, decorra da recente experiência acadêmica de ambos que favoreceu 

uma reflexão mais crítica sobre a questão. 

Outra razão apontada pelos professores como causa da violência na escola é a 

natureza, ou a índole do aluno, que se manifesta quando este chega à instituição, porque 

a desorganização contribui para que a violência se manifeste na escola, como na fala a 

seguir: 

 

A gente não incentiva a violência não, ao contrário, a gente incentiva a paz. Ele 

[o aluno] é que já vem com a índole deles, entendeu? São os horário vagos, o 

menino fica solto, fica livre e aí eles tendem a... Tem também a desorganização, 

a distribuição tanto da merenda quanto na sala de aula, a disposição ao sentar, 

a disposição ao falar, ao se explicar o que quer e também na saída. Falta de 

fiscalização na entrada e na saída pode gerar violência.  (Professor 6). 

 

 Uma vez que os professores colocam a causa da violência no aluno, a presença 

dos pais significa segurança para a escola contra a violência trazida pelos filhos, 

conforme a declaração abaixo: 
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Tem casos aqui na escola gravíssimos, trabalho no vespertino e noturno. A 

gente tem exemplos aqui no vespertino que são assustadores. E se a gente tira 

essa reunião! Assustadores mesmo, de alunos envolvidos com drogas. Alunos 

envolvidos com essa onda de violência urbana que está aflorando na cidade 

(Professor 3). 

 

Se os pais viessem para acompanhar, seria melhor (...). Precisamos que os 

alunos também nos tratem bem, então precisamos dos pais aqui, os responsáveis 

(Professor 6). 

 

A relação entre a família e a escola é muito importante, imprescindível. A 

família tem que estar presente na escola e vice-versa porque quando a família 

está presente na escola e a par de tudo é uma segurança tão grande que dá na 

escola! (Professor 8). 

 

  Pais e professores constroem suas próprias significações da origem da violência 

e solução para o problema. Os pais consideram a escola como um espaço de violência, 

esperando acesso para que possam proteger os filhos frente aos perigos que se 

encontram na escola. Da parte da escola, por outro lado, os professores geralmente 

implicam a família, considerando que os filhos são, por natureza, agressivos e trazem 

brigas, violência e drogas, de casa ou das ruas, para a escola, e cabe aos pais resolver ou 

ajudar na resolução do problema para que os professores se sintam seguros. 

 Mesmo quando reconhecem que a violência dos alunos decorre da 

desorganização da escola e a forma autoritária como são tratados pelos professores, 

como nas duas falas citadas acima (Professores 3 e 6), essa reação é por causa da 

“indole” (Professor 6) deles, a qual seria despertada pela desorganização da escola, ou 

porque a impunidade da escola “dá margem” à violência, ou devido à “permissividade” 

(Professor 3) dos professores.  

 A cultura da educação familiar que utiliza a violência como forma de disciplinar 

os filhos também aparece nas entrevistas:  
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A educação que a gente dá a gente procura... e comigo não tem negócio de dizer 

que não dá um corretivo no filho não. Eu corrijo meu filho pra amanhã a polícia 

não corrigir e a juíza não prender. O meu filho eu corrijo. Quando precisa... 

[faz gesto de bater] (Pai 7).  

 

 [A escola] manda um aviso para os pais e os pais em vez de chegar em casa e 

conversar, ter um diálogo com aquele filho, muitas vezes o pai vai e espanca, 

bate,  e ele fica mais rebelde ainda (Mãe 2). 

  

 Nessa perspectiva, a polícia e a justiça são percebidas como violentas e 

justificariam a violência paterna que é descrita como preventiva para que os filhos não 

sigam a criminalidade, mas o uso de violência em casa pode se instalar como modelo de 

comunicação e de resolução de conflitos (Ristum, 2001). Sobre as causas da violência, 

Ristum (2006), indica alguns fatores ligados à violência escolar, especialmente na 

educação pública. Entre eles estão o ingresso tardio dos alunos na escola, professores 

mal pagos, desmotivados e despreparados. Os alunos ficam pouco tempo em aula, 

mesmo estando na escola. A escola não se adaptou ao ensino de massa e sua 

desorganização permite a infiltração do tráfico e consumo de drogas. Além disso, 

continua a autora, a negligência do Estado para com a escola pública é indicação do 

descaso para com a população que frequenta a escola. Assim, as causas da violência vão 

além de ser um mal que vem da família ou simplesmente está na escola. Trata-se de um 

fenômeno complexo, uma construção social passível de mudança, mas que a 

responsabilização mútua entre família e escola, por si só, não explica e nem resolve. 

 Finalmente, na percepção dos professores, a violência e as drogas estão 

presentes na cidade e estão sendo trazidas para a escola pelos alunos. Os pais, porém, 

não entendem que os filhos levam violência e drogas para a escola, mas pensam que 

têm contato com elas e aprendem sobre elas na escola ou no trajeto para ela, por isso 

precisam de proteção na escola. 

 Em síntese, para os professores, os alunos são um perigo e a família a 

responsável para (ajudar a) resolver essa situação. Para os pais, a escola é que é um 

perigo e eles precisam ajudar a escola estando presentes para proteger os filhos. Nesse 
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sentido, pais e professores simplificam o problema da violência na escola de forma 

diferente um do outro, mas ambas reducionistas, utilizando de culpabilização mútua. 

 A falta de alternativas e ações efetivas, seja da escola ou da sociedade, perante o 

perigo da violência, particularmente aquela associada às drogas, tem levado os pais e 

professores a fantasiar soluções de como resolver o problema das drogas na cidade. 

Uma das propostas seria através de jogos na escola (Professor 1), e outra através de 

investimento em pesquisa de uma droga que cure o vício das drogas: 

 

Hoje em dia a gente vive num país tão civilizado que a medicina está num 

avanço que você não imagina o avanço que está a medicina. A medicina 

deveria criar uma... já que existe uma droga para ele se drogar deveria existir 

uma droga para combater essa droga que ele usa, entendeu? (Mãe 8). 

 

 O conceito de escola como lugar perigoso conduz, também, a uma nova 

expectativa por parte da escola sobre o papel dos pais na relação família-escola. 

Geralmente, a violência dentro da escola, envolvendo seus atores, tem sido vista por 

alguns como uma questão a ser resolvida pela escola e pelas instâncias ligadas à 

segurança pública. E, embora a violência na escola não seja o foco deste trabalho, a 

ocorrência de referências espontâneas, sem questionamento direto sobre o tema, como 

apresentado acima, tornam esse aspecto relevante, ligando o problema às práticas da 

relação como RPM, supervisão dos pais sobre os alunos, convocações individuais aos 

pais feitos pela escola e visitas voluntárias. 

 O crescente aumento da violência tem modificado, entre professores e famílias, 

a forma de ver e sentir a escola. Assim, a escola é ressignificada negativamente pelos 

pais e professores perdendo a condição de lugar seguro e tranquilo que teria tido no 

passado: 

 

Eu acho que a família entende que a escola é um lugar seguro e que não deve 

ser violento. Isso já vem incorporado desde os tempos antigos. A escola seria 

um local tranquilo. Hoje a família já está mudando um pouco esse pensamento, 
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dizendo que a escola não é mais aquele lugar tranquilo que era antigamente 

(Professor 10). 

 

 Nesse sentido a escola precisa ser vigiada em função da frequente violência em 

seu espaço, que se instalou como parte natural do cotidiano escolar. Essa recorrência de 

violências, embora assuste pais e professores, passa por um processo de banalização 

como na expressão do funcionário da escola que, no primeiro contato com o 

pesquisador assegurou que "essa escola é uma escola normal como qualquer outra 

escola que tem problemas e drogas. Nada demais" (Diário de Campo, 13 de junho de 

2012), e da professora da instituição pesquisada:  

 

Aqui eu vejo pouco. Até o momento que estou aqui eu não vejo ocorrência de 

violência aqui não. Eu vejo mais violências verbais entre alunos mesmo, 

ofensas, palavrões. Vejo mais violências verbais (Professor 5). 

 

 A fala acima indica uma tendência a aceitar a presença de certas formas de 

violência como parte integrante e tolerável na vida escolar, inclusive algumas não sendo 

mais classificadas como violências. No exemplo anterior, mesmo denominando os 

palavrões como "violências verbais" (Professor 5) ainda se pode dizer que "não vejo 

ocorrência de violência aqui não" (Professor 5). Essa tendência à banalização é descrita 

por Ristum (2010), como um processo no qual a violência perde o seu efeito episódico e 

sua recorrência restringe cada vez mais o conceito de violência, excluindo formas 

consideradas como aceitáveis, como, no caso, as de natureza verbal.  

 Finalmente, as entrevistas apontam para a presença da violência no ambiente da 

escola como fenômeno que assusta pais e professores, mas que se encontra em processo 

de naturalização e banalização na escola. Contudo, a violência na escola cria, nos 

professores, a expectativa por uma nova função da família de prevenir a violência, que 

extrapola a questão educacional e se encontra na esfera da segurança. Essa nova função, 

os pais se interessam em assumir, porém, enquanto os professores esperam que o façam 

para garantir a segurança da escola e o trabalho docente, com referência ao perigo que 

os alunos podem trazer de fora, os pais pretendem, por outro lado, com essa nova 
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atribuição, proteger os filhos dos perigos que envolvem a vida estudantil, especialmente 

no espaço da escola. 

 

B) FATORES DE PROMOÇÃO A PARTIR DO REGIMENTO E DA OBSERVAÇÃO DE OUTRAS 

ESCOLAS 

 

 Além das práticas presentes na escola estudada, a partir dos dados e da literatura 

disponível, ainda devemos mencionar práticas que ocorrem em algumas escolas 

públicas, mas não foram encontradas na escola na qual o estudo foi desenvolvido, 

apesar de duas delas constarem no Regimento da escola.  

 

B.1 AS REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO PARA PAIS 

 

 Um tipo de atividade que tem sido encontrada em algumas escolas da região, e 

que não apareceu na escola na qual o estudo se realizou, foram as reuniões de 

orientação para pais. Trata-se de encontros regulares que a escola pode oferecer aos 

pais. Geralmente, esses encontros visam compartilhar experiências de especialistas 

através de seminários e minicursos e estimular o desenvolvimento de competências nos 

pais, relacionadas à função paterna e acompanhamento dos filhos em casa e na escola.  

 Ainda no sentido acima, segundo os entrevistados, não ocorrem programas 

regulares de orientação voltados para os pais, embora estejam conscientes da 

necessidade e importância dessa prática e de que ela existe em outras unidades escolares 

públicas e particulares. Acontecem, às vezes, mas são palestras eventuais por ocasião da 

RPM ou por iniciativa de professores diante de uma necessidade detectada na turma, 

como no caso de uso de drogas.  

 Essa ausência de atividade regular voltada para a orientação de pais aparece na 

fala do presidente do Colegiado, quando perguntado se haveria algum projeto de 

orientação regular como em outras escolas da região, denominado, por algumas, de 

"escolas de pais": 
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Já ocorreram alguns eventos assim. Agora você falou "escola de pais". Existe 

um projeto assim em.... Se a gente tivesse realmente uma escola de pais, se teria 

um rendimento maior desses pais em relação à vivência, como acompanhar e 

entender as dificuldades que a vida apresenta na relação com os filhos e na 

relação entre pais, filhos e escola (Professor 1). 

 

 A declaração acima indica dois aspectos: primeiro, deixa claro que não 

acontecem, na escola na qual o estudo foi desenvolvido, ações direcionadas para 

orientação de pais, o que é corroborado por outros relatos. Em segundo lugar, aponta 

para a ideia, que será retomada mais adiante, de primazia da escola na relação entre os 

dois contextos. Isso significa entender que a escola pode proporcionar "um rendimento 

maior desses pais" (Professor 1) sobre as dificuldades da vida na relação entre eles, os 

filhos e a escola. 

 A superioridade é assumida pela escola quando se admite que sem a escola o 

"rendimento" (Professor 1) dos pais, em aspectos não necessariamente acadêmicos, não 

é o mesmo que seria com a sua intervenção. Esse aspecto remete à assimetria na relação 

entre família e escola e é pontuada por diversos trabalhos como o de Ribeiro e Andrade 

(2006) que alertam para a exclusão, especialmente de camadas populares, da vida da 

escola pública, em decorrência do papel dominante da escola na relação. A escola, ao 

mesmo tempo em que procura manter a aparência democrática, para não despertar 

contestação e reafirmar seu lugar de poder, em consequência da posição dominante que 

ocupa não consegue uma aliança eficaz com a família.  

       Expandindo o pensamento dos autores acima, a negação da assimetria por parte da 

escola teria como objetivo dar a impressão de que as duas instituições mantém uma 

relação dialógica e igualitária, o que inibiria reações das famílias à desigualdade na 

relação entre escola e família. Mas ao ditar, a escola, as regras do jogo, a família  é 

excluída da condição de parceira e se afasta de uma relação na qual geralmente é 

convidada para assumir um papel de endosso e de submissão. 

 

B.2 A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
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 Outra possível forma de participação ativa dos pais na vida escolar, mas ausente 

da escola na qual se realizou o estudo, é a Associação de Pais e Mestres (APM). De 

acordo com o Regimento Escolar do Estado, válido para todas as escolas públicas 

estaduais, a APM é descrita, em seu capítulo II, art. 89, como entidade civil e facultativa 

que poderá instalar-se em cada unidade escolar e que “funcionará de acordo com seu 

Estatuto próprio, organizada como associação civil, registrado no cartório competente. 

Sua finalidade é contribuir, democraticamente, para o melhor funcionamento da unidade 

escolar” como apoio à escola através de contribuições e sugestões que serão 

encaminhadas, por sua presidência, ao diretor da escola e ao Colegiado Escolar (Bahia, 

2011).  

 A APM pode contribuir para a simetria nas relações entre pais e escola por 

diferentes razões. A primeira encontra-se no artigo 89 do Regimento da escola, que 

identifica a APM como uma sociedade civil registrada em cartório e, portanto, sem 

intervenção direta da administração da escola. Trata-se, assim, de uma entidade 

independente, com finalidade regimental de colaborar para o melhor funcionamento da 

escola (Art. 89).  

       A segunda razão a ser considerada, ainda no sentido acima, é a composição da 

APM, que se propõe a reunir pais e professores para tratar de assuntos relacionados à 

escola em condições de relativa independência do controle da instituição onde 

trabalham (no caso dos professores) e na qual os filhos estudam (no caso dos pais), 

podendo funcionar fora das dependências da escola. A coordenação de um 

empreendimento comum em torno de filhos/alunos se constitui em uma oportunidade 

para aproximação entre pais e professores. Como terceira razão, encontra-se a 

representatividade, uma vez que, na APM, todos os pais e professores podem se 

associar e participar em igualdade de condições. No entanto, em muitas escolas onde 

existe APM, essa associação encontra-se preocupada em campanhas para 

melhoramentos financeiros e físicos da escola, uma obrigação do governo (M. J. F. 

Rocha, 2006). Mas, essa forma de organização civil, com o objetivo de promover o 

diálogo entre pais, professores e escola não existe na escola na qual foi realizado o 

estudo. O motivo, segundo dois professores da escola, tem sido a falta de interesse dos 

pais de formar uma associação que é deles mesmos. 
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B.3 O CONSELHO DE CLASSE 

 

 

 Outra prática presente, e detalhadamente descrita no Regimento, é a atuação do 

Conselho de Classe. Sua finalidade é descrita na Seção III, art. 11 e 12 como um “órgão 

colegiado, consultivo e deliberativo da direção para assuntos de natureza pedagógica, 

didática e disciplinar” e que “tem como finalidade o acompanhamento do rendimento 

escolar e assegurando a participação dos segmentos da comunidade escolar”. Tal 

finalidade, referente a aspectos relacionados ao aproveitamento de estudo dos alunos e a 

decisões de natureza pedagógica, envolve os temas que mais interessam aos pais e 

professores e que são agenda recorrente nas RPMs e contatos pessoais dos pais com a 

escola. 

 Trata-se, portanto, de um órgão com potencial democrático que poderia ajudar 

na aproximação e diálogo entre as partes na relação família-escola. No entanto, o 

Conselho de Classe não existe na escola na qual foi feito o estudo. Suas funções 

pedagógicas foram acumuladas pelo Colegiado, cuja finalidade regimental abrangeria 

aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros da unidade escolar.  

 Essas práticas, presentes no cotidiano de escolas públicas e particulares da 

região, formalizadas no Regimento, como a APM e o Conselho de Classe, ou não 

formalizadas, como a escola de pais, poderiam ter papel importante na aproximação da 

família e escola. No Regimento, essas práticas fazem parte de oportunidade para a 

democratização da gestão escolar pública (art. 2, VII) e poderiam favorecer a 

aproximação entre família e escola. O fato dessas práticas não existirem indica uma 

contradição entre o discurso e as ações dos representantes da escola, uma vez que as 

falas dos professores, apresentadas neste trabalho, assumem a importância e a 

necessidade de maior aproximação e parceria entre família e escola, porém, ao mesmo 

tempo, deixam de adotar práticas prescritas no próprio Regimento da instituição e 

utilizadas em outras escolas, como as mencionadas, com potencial para promover a 

aproximação democrática entre as duas instituições, como manifestado nos discursos 

dos docentes. 

 O que se verifica é que proposições contidas no Regimento não são incorporadas 

às práticas escolares. Apartir daí, pode-se considerar que as prescrições formais não 

conseguem se sobrepor à construção cultural nem as informais podem se perpetuar 
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imutáveis. São os atores que adotam ou não práticas recomendadas, modificando as 

adotadas, adotando outras não recomendadas e dando-lhes diferentes significados e usos 

no processo de construção social e de si mesmos. Essa perspectiva aponta para as 

possibilidades de transformação social e nega a condição dos indivíduos como reféns da 

situação ou de si mesmos, colocando-os como parte de uma cultura que é construída 

coletivamente e que os constitui, de acordo com a teoria Histórico-Cultural (Vigotski, 

1995, 1931/2007).  

 Uma questão já mencionada, mas que merece uma discussão mais detalhada, é a 

quem cabe a iniciativa de aproximação entre os dois contextos. Sobre esse aspecto nos 

deteremos a seguir. 

 

5.2.3. A QUEM CABE A INICIATIVA DE APROXIMAÇÃO? 

 

 As descrições e discussões, neste trabalho, sobre a relação família-escola 

indicaram a escola como elemento chave na aproximação, embora os pais e o governo 

tenham uma parte a desempenhar. Também apontaram que os pais e professores 

consideram, unânimes, que é importante que família e escola se aproximem, indicando 

o rendimento e o comportamento do aluno como motivos para essa aproximação, além 

da segurança da escola, dos professores e dos estudantes.    

 Nesta seção do trabalho, focalizamos, especificamente, a aproximação entre as 

duas instituições, procurando, a partir das entrevistas, entender quem seria responsável, 

na visão dos pais e professores por promover essa aproximação e os motivos que 

justificariam a escolha. 

 É quase unânime, entre os vinte pais e professores entrevistados, a percepção de 

que a escola deveria tomar a iniciativa de aproximar os dois ambientes, no entanto há 

exceções. Uma delas aponta “o governo, porque pode fazer um projeto para melhorar a 

escola” (Mãe 1), e, nesse caso, o governo está sendo colocado como responsável direto 

pela escola, uma vez que é uma escola pública estadual. Nesse sentido, há um apelo 

para uma intervenção externa, de uma instância superior à escola, para promover a 

aproximação. Como vimos, ao tratar da RPM, os professores sugeriram a ajuda de 

profissionais para orientar a aproximação família-escola, considerando que a escola está 

sem condições de fazer isso por si mesma. Assim, a proposta dos pais é de que o 
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governo, como instância externa e superior, crie um projeto, tomando a iniciativa pela 

aproximação família-escola, o que se assemelha à proposta dos professores. 

 Outra referência indica a família, porque esta “sempre está querendo saber como 

estão nossos filhos lá dentro” (Mãe 3), mas esse acesso da família à escola, de acordo 

com o depoimento, somente poderá ser conseguido se a escola fizer “mais reuniões no 

fim da unidade e [entregar] boletim e nesse colégio não tem isso” (Mãe 3) e aí há um 

retorno à escola como tendo a palavra final para o acesso aos pais.  

 Finalmente, algumas falas fazem referência à responsabilidade conjunta na 

aproximação família e escola: “família e escola, [porém] mais da escola porque ela tem 

que obrigar a família a participar” (Mãe 8) e “há um desinteresse dos pais, muito 

grande, mas também falta a iniciativa das escolas (Professor 7). Porém, mesmo nessas 

falas, cabe à escola “obrigar a família a participar” (Mãe 8) e tomar a “iniciativa” 

(Professor 7), colocando sobre a escola, a palavra final no processo de aproximação. 

Assim, mesmo quando os depoimentos apresentam família e escola compartilhando a 

responsabilidade pela aproximação entre os dois contextos, o papel da escola aparece 

como fundamental para a iniciativa de que as atividades conjuntas aconteçam, devendo 

estar sempre à frente no processo de aproximação entre as partes. 

 

A) A INICIATIVA DEVERIA SER DA ESCOLA 

 

 Por outro lado, as razões dadas pelos pais e professores para que a escola seja a 

responsável para tomar, sozinha, a iniciativa de aproximação entre família e escola, 

podem ser organizadas em três blocos relacionados à escola: (1) os pais apontam o 

“poder” da escola de obrigar as famílias a se aproximarem, (2) os pais e professores 

atribuem “responsabilidade” à escola de fazer a aproximação, (3) pais e professores 

apontam as “competências” da escola para promover a aproximação. Passemos à 

discussão de cada um desses blocos de razões: 

 

A.1 O PODER DA ESCOLA 
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 A primeira razão dada pelos pais, para que a escola tome a iniciativa de 

aproximar família e escola, é o admitido poder da escola de obrigar os pais a fazerem o 

que ela quer, representado pela frase “porque ela tem que obrigar a família a 

participar” (Mãe 8): ela não somente pode, mas tem que fazer isso. Esse poder tem sido 

reinvindicado pelos professores e aceito pelas famílias que o reproduzem em suas 

concepções da relação na qual o papel da escola é exercer o seu poder sobre os pais. 

Esse significado, presente entre pais e professores, aponta para a apropriação das 

práticas sociais que se tornam estruturas mentais (Vigotski,1931/2007), pois o que 

pensamos, dizemos e rememoramos depende da situação concreta em que isso acontece 

(Sirgado, 2000).  

 Assim, esse poder da escola se manifesta nas suas ações, quando declaram que a 

escola deveria retomar a prática do aluno somente poder entrar na escola com a 

caderneta de controle fornecida pela escola (Professor 2) e com a presença do pai, em 

caso de advertência e suspensão (Professores 1 e 8). Também, conforme discutido na 

seção sobre as práticas da relação família-escola, a escola exerce seu poder quando 

decide quais pais vão participar do Colegiado, quem vai ajudar nos eventos e, ainda, 

quando decide a agenda das reuniões ou se os pais vão poder falar ou não. Além disso, a 

escola prescreve tarefas para os pais, mas não admite aos pais compartilharem com ela 

como parceiros nas decisões, mesmo aquelas relacionadas aos filhos, sejam 

administrativas ou pedagógicas.  

 Bourdieu (1989) indica o poder como uma relação de forças entre formas e 

quantidade de poder ou espécies de capital (cultural ou econômico) com os quais 

indivíduos ou instituições ocupam posições de dominação em seus respectivos campos. 

No caso da escola, o poder exercido é o poder simbólico que possui os mesmos efeitos 

exercidos pela força, pois possui a mesma capacidade de mobilização, uma vez que se 

trata de outras formas de poder (como a força física ou econômica) transmutados em 

poder simbólico. Este pode ser exercido com os mesmos resultados sem gasto aparente 

de energia (Bourdieu, 1989). 

 Assim, em vez de um contexto neutro e parceiro dos pais, a escola exerce o seu 

controle sobre a família, o que se revela na forma como as práticas da escola são 

conduzidas, a partir das falas dos pais e dos professores. Além disso, pode-se inferir que 

convém à escola e ao poder instituído atribuir aos pais responsabilidades pelos 

resultados escolares e desempenho da escola, uma vez que essa concepção ideológica, 
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apontada por Carvalho (2000a) permite eximir o estado e a escola, no todo ou em parte, 

de suas responsabilidades pela educação. 

 Portanto, a escola tem uma postura de detentora de poder e exerce seu poder 

simbólico sobre a família (cultural, de informação, técnico e de 

aprovação/reprovação/disciplina sobre os alunos). A esse poder a família se submete e 

reconhece como legítimo, o que confere com a aceitação de que ela pode “obrigar” as 

famílias a se aproximarem como que por decreto. Configura-se, assim, a violência 

simbólica, colocada por Bourdieu (1989) como uma das principais violências na escola. 

 Pode-se entender, nesse aspecto, que a família, além de (a) ter ideia 

simplificadora do processo de aproximação que é, por natureza, complexo, encontra 

nessa interpretação, o pretexto para (b) isenção de assumir conjuntamente a tarefa com a 

escola. Por outro lado, a ideia de poder da escola para obrigar os pais a agir denota (c) o 

tipo de postura mantida pela escola e esperada pelos pais como sendo de imposição para 

que as coisas funcionem, apontando para (d) o modelo autoritário e repressivo presente 

nas escolas (Paro, 2008).  

  

A.2 A RESPONSABILIDADE É DA ESCOLA 

 

 A segunda razão, desta vez compartilhada por pais e professores, para que a 

escola tome a iniciativa de aproximação diz respeito à responsabilidade da escola. As 

falas a seguir exemplificam a posição dos pais: 

 

Quem é o responsável pela escola? É o diretor e as pessoas que estão lá dentro 

(Mãe 4). 

 

O diretor da escola, porque é ele quem dirige a escola e qualquer problema que 

acontece é com ele (Mãe 9). 

 

Porque a obrigação do colégio é mandar chamar (Mãe 1).  
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Os professores assumem um posição semelhante, como mostram as falas a seguir: 

 

É papel da escola (Professor 3). 

 

Não vamos esperar do externo” (Professor 9). 

 

Um papel de conscientização das escolas (Professor 5). 

 

Escola é o foco principal (Professor 4). 

 

O diretor e os coordenadores são os responsáveis (Professor 6). 

 

 Em relação à escola, como a parte responsável para promover a aproximação, 

alguns elementos aparecem que retratam a percepção dos pais sobre a instituição. A 

escola tem sua estrutura centralizada na figura do diretor que “dirige a escola” (Mãe 9) 

como “responsável” (Mãe 4) juntamente com “as pessoas que estão lá dentro” (Mãe 4). 

Assim, os pais reconhecem a responsabilidade da escola e “sua obrigação de mandar 

chamar” (Mãe 1) a partir do diretor e seus associados. Portanto, a aproximação não é 

interpretada como uma responsabilidade democrática e parceira, mas unilateral e 

centralizada na escola e no diretor, mais especificamente.  

 As razões dos professores, em colocar a escola como responsável pela 

aproximação, relacionam-se com o “papel” (Professores 3 e 5) da escola e sua posição 

como “foco principal” (Professor 4) da relação que deve agir e não pode esperar “do 

externo” (Professor 9), porém mais uma vez, também para os professores, os gestores 

da escola são os responsáveis (Professor 6). Por outro lado, os professores, como vimos 

anteriormente, admitem que precisam ser capacitados para essa aproximação, como 

também o diretor e os coordenadores, e precisariam de ajuda especializada “de fora” 

para condução do processo de aproximação família-escola.  

 Assim, a escola, responsabilizada pela aproximação, mas sem saber como fazer, 

e sem se abrir para ajuda externa que reconhece necessitar, pode se paralisar entre o 
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“devo fazer sozinha” e o “não posso sem ajuda” concluindo com o “nada a fazer” a 

respeito. A responsabilidade sem competência específica conduz à discussão da 

próxima razão para a escola ser a escolhida para tomar a iniciativa na aproximação entre 

os dois ambientes. 

  

A.3 AS COMPETÊNCIAS SÃO DA ESCOLA  

 

 Neste bloco, os professores assumem que a competência para promover a 

aproximação da família é da escola, conforme as falas seguintes: 

 

É ela que sabe o quanto é importante  (Professor 4). 

 

 A escola tem mais.... Está mais consciente disso... (Professor 3). 

 

 Tem o conhecimento  (Professor 10) 

 

 É casa de educação” [de onde]  “tem que surgir as ideias”, “soluções”, 

"mudanças” (Professor 8). 

 

 Mas, como vimos anteriormente, os professores admitem necessitar de preparo e 

assessoria para a aproximação, bem como de condições em termos de pessoal e tempo, 

devido à sobrecarga dos professores e dirigentes da escola. Isso significa que o preparo 

e as condições de ação de que a escola dispõe não são, necessariamente, aqueles que a 

aproximação demanda.  

 Isto sugere que a escola, embora responsável pela aproximação, necessita de 

ajuda para tal, abrindo-se para novas possibilidades. Nesse sentido, a escola é a parte 

mais qualificada sim, mas para ter a consciência de que precisa de ajuda para 

transformar as práticas em fatores que promovam a aproximação família-escola. 
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 Os pais também apontam a escola como esclarecida, capacitada, atualizada e 

informada, em contraste com eles mesmos que são desprovidos de todas essas 

qualificações, posição bem explicitada na fala do Pai 7: 

 

Professor é uma pessoa esclarecida, capacitada para exercer o papel de diretor 

ou professor. Então, quem tem mais capacidade.... A escola está mais atualizada 

no dia a dia, está mais informada e os pais não têm essa qualificação (Pai 7). 

 

 Nesse sentido, os significados construídos pelos pais em relação à escola se 

relacionam com a superioridade da escola sobre a família. Essa percepção estaria 

indicando uma imagem negativa de si mesmos na relação e reproduz a situação social 

em que se encontram de desnivelamento e  desvantagem no conhecimento, em relação 

aos professores da escola.  

 Parece que, na percepção da família, a iniciativa está necessariamente vinculada 

à capacidade técnica e à educação formal, negando a possibilidade da iniciativa de 

movimentos de grupos sem escolarização e de origem popular, embora esses 

movimentos se façam presentes, no Brasil, entre populações urbanas, rurais e indígenas.  

 Assim, embora a continuidade de qualquer movimento de aproximação família-

escola dependa da escola, a capacidade para tomar iniciativa pela aproximação não 

poderia ser negada aos pais sob o pretexto da falta de preparo científico formal como o 

que a escola é detentora, porque outros saberes, como o saber popular indicado por 

Vigotski (1995, 2007), participam do processo simbólico que constitui a sociedade e o 

indivíduo. A autodefinição de incapacidade dos pais é resultado do processo de 

construção semiótica e histórica na relação com a escola e a sociedade mais ampla, 

especialmente pela forma em que se dá a relação com a escola, definindo para a família 

o papel de incapaz que, por sua vez, ela assume na relação.  

 Como indicado por Sirgado (2000), os papéis de servo existem em função dos 

papéis associados à função de mestre, porque todo papel é função de uma posição social 

que, por sua vez, é função de outra posição e de outros papéis. Mas, como os papéis são 

assumidos no processo semiótico na dialética indivíduo-sociedade, os papéis não são 

estáticos e podem ser mudados. O caminho para novos papéis está aberto pelo 

movimento reversível do processo simbólico de constituição da identidade e da 



166 

sociedade, no qual a chave do processo está nas mãos do próprio indivíduo porque a 

consciência humana é o único sistema cuja chave está nas mãos do próprio sistema 

(Vigotski, 2007). 

  

5.3. AS INTERPRETAÇÕES DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

 Esta seção apresenta uma síntese de aspectos destacados ao longo das anteriores. 

As significações ou interpretações da relação emergem das análises das falas de pais e 

professores com dois focos, um deles nos pais e o outro na escola. 

 O primeiro, significações com foco nos pais, pode ser dividido em dois tipos: a 

família como origem das dificuldades da escola e a família como parte da solução 

dessas dificuldades.  Como origem das dificuldades, os familiares são apontados por 

pais e professores como despreparados, desinformados em relação à escola e 

desinteressados pela escolarização dos filhos, o que funcionaria como mau exemplo 

para os filhos. Além disso, ao identificar os alunos como origem da violência na escola 

os professores transferem a responsabilidade dos problemas acadêmicos e 

comportamentais da escola para as famílias, culpabilizando estas. Os pais também 

aparecem como parte da solução desses problemas (que se originariam neles mesmo), 

indicando uma expectativa de parceria entre os dois ambientes, porém limitada a 

assuntos de comportamento, rendimento e segurança. Pode-se inferir que exista uma 

tensão por parte da escola na relação com a família, um dilema de atração e retração, 

uma percepção ambivalente da família, pois a família que traz problemas é a família da 

qual se espera solução.  

 Nesse sentido, a relação aparece marcada pela visão contraditória da escola em 

direção aos pais que, adicionada ao rótulo generalizado de “família desestruturada”, 

relacionada às famílias que não se enquadram no padrão tradicional de família nuclear, 

inclui, na relação entre os dois ambientes, o preconceito da escola contra as famílias. 

 Em síntese, os significados sobre a relação família-escola, quando considerados 

os pais como foco, são de uma relação de parceria limitada proposta pela escola, na qual 

se apresenta a transferência de responsabilidade, a culpabilização e o preconceito em 

direção às famílias pela escola. Assim, a visão da relação se apresenta como mesclada 
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de contradição, pois os pais são necessários, porém nem tanto, visto não serem 

preparados. 

 As significações com foco na escola podem ser divididas também em dois tipos: 

a) a escola como lugar a procurar e b) a escola como lugar a evitar. No primeiro tipo, a 

escola é lugar a procurar pelo que ela pode oferecer como caminho de realização social. 

Ela oferece estudo, conhecimento, formação, “ser alguém na vida”. Além disso, a escola 

é procurada porque os pais desejam acompanhar os filhos: como estão, com quem estão, 

o que estão fazendo, quem são seus professores e quais são os projetos da escola. 

Finalmente, há a consciência dos pais (e professores) de que a escola precisa de ajuda 

para lidar com os alunos. Essa situação é claramente percebida pelos pais e admitida 

pelos professores, como já apresentado nas seções anteriores. Neste aspecto, os pais não 

se sentem incapazes, mas certos de que podem e têm como cooperar, porém sempre 

com interesse no sucesso escolar e na segurança dos filhos. 

 Ainda com foco na escola, o segundo tipo de intepretação é o que considera a 

escola como lugar a evitar pelo que acontece nela e em função dela, como violência, 

drogas e más companhias, o que a torna um ambiente perigoso para os alunos e 

professores. A escola também é evitada pela forma como age em relação aos pais, pois, 

além de não demonstrar interesse de aproximação, ainda pratica a dominação nas 

relações, dedicando baixo grau de interesse nos interesses da família. Além disso, a 

escola faz os pais se sentirem indesejados pela forma como os atende e pelo baixo 

envolvimento que lhes permite ter na escola. Em síntese, na interpretação dos pais, a 

relação é marcada também pelo dilema, como um lugar a procurar porque precisam, 

mas a evitar porque são, de certa forma, indesejados e, assim, repelidos em um 

movimento de atração e retração dos pais em direção à escola.  

 Além disso, por causa da violência, a escola aparece para os pais e professores 

como lugar de medo e apreensão: os pais com medo e apreensão de não serem bem 

recebidos na escola e com medo pela violência que pode atingir os alunos. Os 

professores, por outro lado, com medo por causa dos alunos, uma vez que entendem que 

são eles os vetores da violência e das drogas na escola. Nesse sentido, a relação é um 

drama, uma vez que o drama envolve conflito e tensão com sofrimento em seu enredo, 

elementos presentes na relação família-escola. Um drama composto dos significados 

construídos no processo de significação da relação família-escola por parte dos atores 
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que vivenciam uma relação contraditória, de atração e retração, procura e evitação, ser 

necessário e rejeitado, ser parceiro e ser dominado/dominador.  

 Na dinâmica da relação família-escola, os pais ficam excluídos de atividades e 

questões essenciais de seu interesse e direito e, mesmo em questões não técnicas, a 

relação é referenciada sempre pela supremacia da escola. Além disso, os moldes de 

relação proposta reforçariam as diferenças sociais e repassariam a responsabilidade do 

insucesso dos alunos para os pais, sem garantia de que essa aproximação vai ser sempre 

bem sucedida. 

 Como questão final, entendemos que a demanda pela família na escola e a 

presença da escola na vida da família para o sucesso escolar levanta questões 

fundamentais. Uma delas seria em torno do papel central do professor e da escola 

contemporânea que ainda é exercida no sentido de disciplinar e silenciar, como no 

passado (Aquino, 1998) e de orientar famílias, chamando para si uma tarefa que não faz 

parte da finalidade para a qual a escola existe. Como destacou Arendt (1961), a função 

da escola é ensinar aos alunos como o mundo é, e não instruí-las na arte de viver.  

 Nesse sentido, pode-se interrogar sobre a razão por que os pais são considerados 

pelos professores como uma ajuda indispensável, para uma instituição especializada 

como a escola, a fazer um trabalho que os pais não são capacitados para fazer? 

Respostas com base na ideologia (Althusser 1970; Carvalho, 2000a) e na forma de 

gestão autocrática da escola foram apresentadas (M. G. Gomes, 2013; Neto & Castro, 

2011; Paro, 1987, 2008). Uma terceira possibilidade de explicação pode estar na 

natureza assimétrica e antagônica da escola em relação aos educandos e sua cultura 

familiar, necessária ao cumprimento de sua missão de educar (Durkheim, 2008), 

criando as condições para conflitos que, sozinha, a instituição não conseguiria resolver.  

 Quem sabe sua condição de instituição disciplinar e docilizadora (Foucault, 

2004) já não surte o mesmo efeito do passado, e demanda a presença dos pais como 

mediadores entre alunos e instituição para endossar a autoridade desgastada da escola, 

uma vez que seus métodos conflitam com os novos modos de relações de uma época na 

qual o diálogo, o desejo e a opinião estão no centro das relações, especialmente para os 

adolescentes em idade escolar. Certamente muitas razões poderiam ser levantadas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este trabalho, referenciado pela teoria Histórico-Cultural, procurou respostas 

para a indagação de como pais e professores constroem seus significados acerca dessa 

relação, a partir de práticas escolares. Ao final do trabalho, permanece a sensação de 

que o objeto, em sua complexidade e com seus significados em contínua mudança e 

movimento, continua desafiando à investigação. É como se o ponto de chegada de uma 

jornada se transformasse, imediatamente, em ponto de partida, uma vez que o objeto 

promete mais do que aquilo que pôde ser alcançado e o olhar, contemplando o 

horizonte, ao longe, percebe que ainda há muito a ser percorrido. Assim, esse trabalho 

se afigura como uma etapa de uma jornada a continuar, mas que já tem interessantes 

resultados para compartilhar.  

 A utilização de entrevistas, observações e de documentos no processo de coleta 

de dados possibilitou obter material adequado para análise a fim de entender a relação 

família-escola a partir dos significados construídos por pais e professores. Esses 

instrumentos se mostraram adequados à pesquisa que toma o ser humano como sujeito 

do pensamento e que constrói significados e sentidos nas relações sociais, como 

indicado na proposta teórica deste trabalho. Esta apontou para uma abordagem 

metodológica de natureza qualitativa, valorizando aspectos contextuais e interpretativos 

na pesquisa (Ristum, 2001) em face da natureza do objeto pesquisado que é o ser 

humano social, em sua complexidade, que se recusa a se revelar tão somente nos 

números ou se igualar com sua própria aparência (Minayo, 2010). 

 Tendo como objetivo geral compreender as significações construídas por pais e 

professores sobre a relação família-escola, a partir das práticas da escola, foram 

estabelecidos objetivos especificos que contribuiram para o direcionamento tanto de 

obtenção dos dados como de sua análise e discussão. Eles serão retomados aqui como 

uma forma de organizar a apresentação das considerações finais, as quais se investem 

de um papel de fechamento de todo o trabalho.  

 Inicialmente, foram identificadas as práticas da escola enquanto pontos de 

contato ou cruzamentos da fronteira na relação família-escola, exemplificados por 

Marsico e Iannaccone (2012) como os encontros, as conversas e os eventos. Assim, 
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identificadas as práticas, estas foram classificadas em blocos temáticos e elaborados 

subtemas para cada um deles. Os temas gerais foram: (1) as práticas que relacionam 

família e escola, (2) as barreiras e as propostas de fatores promotores da relação família-

escola e (3) as significações da relação família-escola. 

 As práticas identificadas e descritas foram organizadas em quatro tipos: (1) 

práticas de informação-decisão – RPM e o Colegiado, (2) práticas de acompanhamento 

dos alunos pelos pais –  a ajuda no dever de casa e a supervisão dos pais sobre os aluno, 

(3) As visitas individuais dos pais à escola – as visitas convocadas e as visitas 

voluntárias e (4) os eventos comemorativos e outros –  como o dia das mães, desfiles, 

campanhas e eventos esportivos nos quais os pais podem atuar como auxiliares na 

organização ou como plateia nesses eventos. As práticas, em geral, foram descritas 

como importantes, mas com pouca e inexpressiva participação, com significados que 

concorrem mais para o retraimento dos pais do que para a sua aproximação da escola. 

 A análise das práticas confirmou achados presentes na literatura sobre o tema. 

Como exemplo, no primeiro objetivo, ao investigar as expectativas da família em 

relação à escola e dos professores em relação à família, foi possível entender que os pais 

e professores, embora possuam interesses comuns centrados no aluno (Epstein, 1987), 

nem sempre combinam entre si quanto ao que esperam uns dos outros (Sá, 1997) e 

pouco se conhecem mutuamente (Bhering, 2003), ao construírem os significados da 

relação família-escola, seja nos discursos, seja nas práticas.   

 Vimos, ainda, que os pais esperam uma escola parceira, aberta à sua 

participação, sem se sentirem na obrigação de comparecer a ela sempre, mas a escola 

continua pouco acessível à família e limita sua participação. Além disso, a escola 

mantém uma visão negativa da família como despreparada, com problemas e 

desinteressada pela escolarização dos filhos, por isso a postura curativa, paternalista e 

tuteladora em relação à família (Silveira & Wagner, 2009; Akiyama, 2001).  

 Embora os pais e os professores coloquem a presença da família como 

importante para o rendimento e o comportamento do aluno, e para acompanhar os 

filhos, não há esforço coordenado da escola para levar os pais a agirem em parceria com 

ela (A. R. Oliveira, 2004). Assim, são muito poucos os pais que comparecem 

voluntariamente à escola e nem todos os professores se fazem presentes às reuniões de 

pais e mestres. 
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 Ainda, apesar do discurso que defende a aproximação, a forma como a escola 

desenvolve suas práticas promove o retraimento dos pais que se sentem desestimulados 

e com medo de não serem bem recebidos, além das ocupações e da falta de tempo 

(Damke & Gonçalves, 2008; Silva & Cavalcante, 2012). Além disso, embora os pais 

valorizem as convocações da escola, por eles interpretadas como indicação de cuidado 

com os filhos, a forma como as práticas da escola são desenvolvidas faz que estas 

funcionem como armadilhas psicológicas para as famílias. Isso acontece porque as 

práticas, em vez de oferecerem uma experiência positiva, são desenvolvidas numa 

atmosfera negativa decorrente da agenda da escola nas reuniões, predominantemente 

para tratar de situações problemáticas. Assim, cria-se constrangimento nos pais pela 

exposição pública ou pela cobrança que a escola lhes faz quanto ao acompanhamento do 

filho na escola ou no dever de casa, especialmente para aqueles que não têm tempo ou 

conhecimentos suficientes para cumprir essas tarefas (Marcondes & Sigolo, 2012).   

 As práticas requerem conhecimento da escola e seu funcionamento, bem como 

de conceitos científicos quando se trata de acompanhar o dever de casa. De acordo com 

a teoria Histórico-Cultural, referência deste trabalho, o desenvolvimento da criança 

pode ser medido a partir da diferença do que é capaz de realizar sozinha e do que realiza 

com auxílio de outra pessoa, denominada como Zona de Desenvolvimento Proximal 

(Vigotski, 1995, 1931/2007) ou, de acordo com a tradução proposta por Prestes (2010), 

Zona de Desenvolvimento Iminente.  No entanto, seja um adulto ou um dos pares do 

aprendiz, o ajudante, quando se trata de conhecimentos sistematizados como os da 

escola, precisa ser mais capaz nesses conhecimentos do que o que está sendo auxiliado.  

 Comprometer os pais como auxiliares dos filhos na educação pode parecer, em 

princípio, uma boa ideia, no entanto, o que se requer deles é, muitas vezes, uma 

habilidade para a qual não foram preparados.  Assim, levanta-se a questão se, no caso 

de pais sem escolaridade e sem tempo, o acompanhamento não levaria a situações de 

constrangimento, desconforto e conflitos entre pais, alunos e escola, com resultados 

mais negativos do que positivos no acompanhamento dos filhos.   

 Nesse sentido, FuhrRaad e Ximenes (2013) pontuam que, para Vigotski (2003), 

a educação é um processo criativo que está vinculado às necessidades dos indivíduos, 

no enfrentamento da realidade, dentro do seu contexto cultural. Como a educação, nos 

moldes da escola da atualidade, prende-se a objetivos voltados para o conteúdo e para o 

cumprimento do currículo, atendendo mais aos planos e metas da escola, do sistema 
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educacional e talvez do professor, sobra pouco espaço para a criatividade e o 

pensamento reflexivo do aluno. Assim, as autoras pontuam que a simples reprodução do 

script esperado pela escola compromete o desenvolvimento do aluno e gera fracasso 

escolar. Podemos concluir que os pais estariam sendo convocados para prevenir um 

fracasso escolar que pode estar, além de outras causas, sendo gerado pela insistência em 

um modelo de ensino e escolar equivocado. 

 No entanto, a escola não cede frente aos novos tempos e novos alunos e às novas 

mentalidades que não cabem tão bem nela como no passado. Quem sabe se não chegou 

o tempo de repensar a escola em suas estruturas físicas e organizacionais e o fazer 

escolar com suas práticas como um anacronismo pedagógico que precisa se adaptar a 

um tempo no qual os alunos aprendem mais rapidamente fora dela do que nela e com 

recursos mais atraentes do que os que ela lhes oferece? 

 Talvez seja o momento de, em vez de somente questionar a ausência dos pais na 

escola, questionar a escola e o seu modo de educar. Talvez não precisemos tanto manter 

a escola que temos, chamando os pais em seu socorro, mas mudar a escola, 

transformando-a numa instituição que seja mais versátil e adequada aos novos tempos 

no seu fazer pedagógico. Que não permaneça no passado nem despreze o futuro, 

embora seja sua tarefa articular esses dois tempos com o presente (Arendt, 1961; Ariès, 

1962), mas que demande dos alunos tão somente aquilo que, como instituição destinada 

a ensinar pode por si mesma, realmente, oferecer, sem tentar acondicionar a dinâmica e 

inovação do presente numa estrutura estática que nos veio do passado e que, agora, não 

pode funcionar adequadamente sem a ajuda da família. 

 Ainda sobre a escola, quando dela se aproximam, os pais encontram práticas que 

pretendem promover a gestão democrática, como no Colegiado e RPM, por exemplo, 

mas que servem mais ao modelo autocrático (Paro, 2008). Este modelo cultural 

autocrático de gestão, historicamente adotado pela escola, resiste à mudança e admite 

pouca ou nenhuma parceria, mantendo domínio sobre a família, limitando o acesso 

desta à informação sobre o funcionamento da instituição, conhecimento fundamental 

como facilitador para falarem a mesma língua, bem como auxiliarem e acompanharem o 

desenvolvimento da criança (J. C. M. Souza, 2010).  

 Esse controle, da participação dos pais nas reuniões, ocorre pela seleção de seus 

membros, sendo preferidos os que são alinhados ao pensamento da instituição, 

reduzindo ao mínimo sua representação ou mesmo delimitando em quais temas os pais 



173 

devem opinar nas reuniões decisórias da escola. Assim, sem o conhecimento mútuo, e 

sem parceria efetiva, os encontros pretendidos e considerados importantes por ambas as 

partes se transformam em desencontros entre família e escola (Bhering, 2003), com 

tensões e contradições, uma verdadeira relação armadilhada (P. Silva, 2003). 

 Ainda, nos objetivos, ao descrever e analisar, através dos relatos de pais e 

professores, as práticas que supostamente promoveriam a relação família-escola, vimos 

que estas práticas falham no objetivo de aproximação. A comunicação acontece de 

forma irregular e unidirecional, na convocação dos pais e durante as reuniões; há mais 

delegação de tarefas do que parceria e, conforme a avaliação dos pais e professores, as 

práticas não estão contribuindo para aproximar efetivamente os dois ambientes, 

constituindo-se, a aproximação, em uma encenação participativa (Sá, 1997).  

 Ainda, seguindo os objetivos do trabalho, a análise dos dados permitiu a 

identificação de barreiras à aproximação que foram classificadas em dois tipos: 1) 

aquelas atribuídas à família e 2) as engendradas na dinâmica da escola.  Em relação ao 

primeiro tipo, quatro barreiras foram identificadas: o conceito de família 

"desestruturada", também encontrado em diferentes estudos (A. R. Oliveira, 2004; 

Lollato, 2000; R. B. Santos, 2001), que mostra o preconceito da escola em relação à 

família; a acusação dos professores, de que a família transfere responsabilidades de 

cuidado que são suas para a escola o que sobrecarregaria a escola e estabeleceria 

tensões entre os dois ambientes; a falta de tempo e de interesse dos pais para 

acompanhar os alunos na escola (M. N. Ribeiro, 2000; S. S. Gomes, 2005; Telles, 

2006); e a condição sócio-cultural dos pais como fator de constrangimento e dificuldade 

para atender às demandas da escola por acompanhamento dos alunos e participação das 

práticas escolares (Lareau, 2007; H. M. P. Rocha, 2006; Silva & Cavalcante, 2012).  

 No segundo tipo, seis barreiras foram identificadas, engendradas na dinâmica da 

instituição: a escola não deseja e nem oferece condições de participação, como, por 

exemplo, por meio de projetos, envolvendo os pais, visando a conscientização da 

importância da união, como apontado por Damke e Gonçalves (2008); os pais têm 

dificuldade de acesso a documentos da escola; a escola é dominante na relação, visando 

somente seus interesses; a qualidade do atendimento aos pais é reduzida; as famílias são 

expostas públicamente;  a agenda e a atmosfera das reuniões é negativa e, finalmente, os 

pais são levados a não ver a escola como sendo deles, mas um espaço do outro e sobre o 
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qual não têm direito e, por, isso, somente podem se aproximar quando autorizados, 

convidados ou convocados. 

 As práticas descritas e analisadas neste trabalho são significadas pelos pais e 

professores como inócuas ou pouco contribuindo para promover a relação família-

escola. Porém, propostas de fatores de promoção, para aproximar família e escola, 

puderam ser inferidas, a partir das próprias barreiras, bem como outras foram 

identificadas nos dados das entrevistas. Esses dois de tipos propostas foram organizados 

num só conjunto: propostas de fatores de promoção inferidos a partir das barreiras e 

presentes nas falas dos professores e pais.  

 As propostas de fatores de promoção inferidas a partir das barreiras são de dois 

tipos. As relacionadas à aceitação da família pela escola que são (a) a aceitação das 

diferenças familiares e consequente superação de preconceitos por parte da escola no 

trato com as famílias e (b) aceitação da família como parceira, incluindo os pais nas 

decisões sobre as práticas da escola, por meio de convites/convocações e integração 

efetiva dos pais nessas práticas. No segundo tipo, que se refere à valorização dos pais, 

dois fatores puderam ser inferidos: (a) valorizar os interesses dos pais na relação, 

procurando integração em vez de uma relação baseada na dominação da escola sobre a 

família e (b) valorizar os pais no atendimento, promovendo capacitação profissional 

para todos os gestores, professores e funcionários na área de atendimento e provendo 

local adequado para receber os pais na escola.  

 Ainda, no mesmo conjunto de propostas acima, agora proveniente das 

entrevistas, estão: a valorização da família pela escola; melhoria nos procedimentos 

administrativos da escola e nos da Secretaria de Educação e, finalmente, a promoção da 

segurança dos alunos e da escola, envolvendo a parceria de ambos as instituições para 

esse fim. 

 No segundo conjunto de propostas de fatores promotores da relação, 

denominado como práticas presentes no Regimento ou nas informações advindas de 

outras escolas, estão as práticas prescritas pelo Regimento: a Associação de Pais e 

Mestres e o Conselho de Classe e, além dessas, as reuniões de orientação para pais, 

identificadas em escolas próximas. Essas práticas não ocorriam na escola em que se 

desenvolveu nosso trabalho. 
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 Como uma questão fundamental, interrogamos a quem cabe a iniciativa de 

aproximação entre família e escola. Nas entrevistas, as respostas a essa interrogação 

emergiram de pais e professores apontando, predominantemente, em uma única direção: 

a escola. Sua superioridade foi construída e cristalizada ao longo de séculos e sua 

dominação sobre a família não pode ser negada pelos pais e nem ocultada por ela 

mesma; como afirmam seus porta-vozes, os professores: ela tem poder para isso; ela é a 

principal responsável e é a parte mais qualificada da relação.  

 Ao investigar se pais e professores significam a escola como espaço de 

negociação entre família e escola, vimos que, na relação na qual prevalece a dominação 

da escola, do lado da família só há ouvintes em vez de diálogo, coadjuvantes e não 

parceiros e o retraimento em lugar de aproximação mútua entre os dois ambientes. Não 

há, portanto, espaço para negociação. Como apontado por Silveira e Wagner (2009), 

com a supremacia da escola o diálogo é dificultado, particularmente quando se trata de 

famílias pobres (Lareau, 2007; P. Silva, 2003; R. B. Santos, 2001; Silva & Cavalcante, 

2012). Além disso, preconceito, regime autocrático e a comunicação unidirecional, 

mecanismos de exclusão da escola, fazem com que a família se sinta imobilizada diante 

das exigências da instituição escolar (D. F. Ribeiro, 2004).  

 O último objetivo se propôs a analisar as convergências e divergências entre 

professores e familiares na interpretação da relação família-escola. Pais e professores 

concordam que a aproximação família-escola é importante e que a participação dos pais 

contribui para melhorar o rendimento e o comportamento dos alunos. Além disso, a 

escola é considerada fundamental, seja conforme apontado por Marsico e Iannaccone 

(2012), numa perspectiva holística, por parte dos pais, na qual a escola deve cuidar do 

aluno em cada aspecto do seu desenvolvimento; ou, por outro lado, na perspectiva 

instrumental, na qual os pais entendem que a escola é um meio de aprovação e ascenção 

social, visando o emprego. Porém, apesar de pais e professores valorizarem a escola, as 

divergências perpassam toda relação, tanto pela forma como são vivenciadas as práticas, 

quanto pelos significados a elas atribuídos por ambas as partes.  

 Como contribuição, o trabalho utiliza um sistema de classificação das práticas 

orientado pela forma como são realizadas e pelos seus objetivos pretendidos, de modo a 

identificar seus significados, resultados e eficácia, uma vez que existiriam para 

operacionalizar a relação e promover a aproximação entre as duas instituições (Marsico 

& Iannaccone, 2012). No mesmo sentido, a classificação das barreiras e dos fatores de 
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promoção, direcionados pelos objetivos, visa a identificar e analisar como se constituem 

esses fatores de aproximação ou afastamento entre família e escola, aspectos que ainda 

precisam ser mais claramente delineados e conhecidos (Oliveira & Marinho-Araújo, 

2010).  

 Na análise dos dados, novos achados emergiram como segue.  

(1) A percepção dos pais em relação à escola como esta não sendo deles. Nesse 

sentido, os pais, em vez de parceiros da escola, passam a percebê-la como a "casa" do 

outro à qual só podem comparecer se forem convidados, produzindo, a relação, um 

despojamento do direito sobre o bem público, sentindo-se, os pais, rechaçados em vez 

de bem-vindos, o que contribui para seu retraimento e afastamento da escola e suas 

práticas.  

(2) Na literatura, geralmente a função da família tem como foco o 

acompanhamento de aspectos como rendimento, comportamento e socialização do 

aluno, mas as entrevistas indicam a segurança como fundamental na relação 

família-escola, porém, por razões diferentes para pais e professores. Enquanto os 

professores entendem que o acompanhamento dos pais deve ser regular, visando 

rendimento, comportamento e segurança da escola para facilitar o trabalho do professor, 

os pais pensam que o comparecimento é importante para acompanhar os filhos e o que 

acontece na escola, especialmente visando a segurança dos alunos.  

(3) Os professores, em lugar de identificarem os alunos como crianças e adolescentes 

sob seus cuidados e que precisam ser educados, os descrevem como vetores da 

violência e da insegurança do espaço escolar. Isso aponta para novas formas de 

relação nos processos educacionais, nos quais os alunos se tornam adversários em vez 

de estudantes e a preocupação com a segurança rivaliza com os assuntos educacionais. 

(4) Ainda, os pais apontam a escola como um ambiente perigoso, porém, isentando 

os filhos da responsabilidade sobre a violência e as drogas em seu espaço, situação 

para a qual não vêem solução, por isso se torna necessário o acompanhamento do que 

acontece na escola e com o aluno, por causa da insegurança e do risco a que os filhos 

estão expostos. Assim, o interesse principal dos pais também rivaliza/desloca-se das 

questões educacionais para as de segurança. A crescente presença e a consequente 

banalização da violência nas escolas foram apontadas por Ristum (2001; 2010), porém, 

no presente trabalho, a violência é significada como elemento que modifica o 
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significado do espaço da escola, da relação professor-aluno e da função dos pais no 

acompanhamento dos filhos na escola.  

 Nesse sentido, a violência se transformou de uma questão social externa à escola 

em um elemento da relação propriamente dita. Assim, utilizando a metáfora da “sacada” 

da escola de Marsico e Iannaccone (2012), a violência, como elemento social externo, 

contemplado da sacada, um espaço intermediário, hoje se apresenta como elemento 

interno, constituído e constituinte da relação família-escola, modificando, na 

consciência dos seus atores, os significados do espaço da escola e dos personagens da 

relação.   

 (5) A necessidade de conhecimento mútuo entre família e escola encontra-se presente 

na literatura (J. C. M. Souza, 2010), mas os dados deste trabalho apontam a falta de 

acesso aos documentos da instituição, por parte dos pais, como fator que contribui 

para esse desconhecimento da escola por parte da família.   

(6) Surpreendentemente, nenhum fator promotor da relação pôde ser identificado 

nas práticas da escola, mas tão somente propostas de fatores de promoção, inferidas 

das barreiras e das falas dos pais e professores, além de práticas previstas no regimento 

e observadas em outras escolas, mas ausentes da escola focalizada. 

 Finalmente, os significados, presentes nas interpretações, construídos nas 

práticas da relação, delineiam duas instituições de origens, histórias, propósitos, culturas 

e saberes diferentes, que vivenciam verdadeiras armadilhas de um (des)encontro na 

própria relação. No entanto, na perspectiva Histórico-Cultural, as mudanças nos 

significados construídos pelos indivíduos e grupos acontecem no movimento do tempo 

e mudanças das práticas e da cultura na forma de vivências, sempre em transformação, 

numa reconstrução continua, apontando, para os envolvidos, a possibilidade de 

desarmar as armadilhas e transformar os desencontros em parcerias.  

 Como continuação de futuras pesquisas, entendemos que este trabalho poderia 

abranger os alunos como atores da relação, no entanto esta e outras possibilidades como 

o envolvimento de outros contextos próximos ou distantes (micro, meso, macro), por 

exempo, permanecem abertas a novas investigações sobre a relação família-escola. 
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(Conforme Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

 

 Você está sendo convidado a participar voluntariamente desta pesquisa sobre a 

relação família-escola e o enfrentamento da violência escolar como parte do programa 

doutoral em Psicologia Social da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A 

importância desta pesquisa encontra-se em proporcionar material científico para 

utilização de pesquisadores, educadores e interessados no tema, disponibilizando 

conhecimento para formulação de ações que ajudem famílias, escolas e alunos, a partir 

da compreensão da relação família e escola e do problema da violência escolar.  

As condições de participação são as seguintes: 

 Você pode participar no grupo que discutirá o tema (grupo focal) e na entrevista 

individual. 

 Como se trata de uma participação voluntária, seu direito de desistir a qualquer 

momento da pesquisa sem qualquer prejuízo, fica assegurado. 

 Para sua conveniência o local e horário para as entrevistas e realização dos 

grupos serão combinados previamente, de acordo com a disponibilidade de dia e 

hora do pesquisado, durante o qual o pesquisador responsável ou seu assistente, 

quando necessário, estará presente para solucionar dúvidas e orientar o processo.  

 O pesquisador se compromete a evitar qualquer prática na pesquisa ou utilização 

dos dados que possam conhecidamente produzir prejuízo material ou 

constrangimento aos pesquisados. 

 Entre as medidas de prevenção de possíveis riscos aos pesquisados, como a 

quebra de sigilo ou exposição da pessoa, o pesquisador se compromete a 

conservar os depoimentos em sua posse exclusiva e, excepcionalmente, para 

discussão com o orientador da pesquisa.  

 Além disso, os registros das entrevistas e grupos focais, ou qualquer outro 

documento não poderão conter em nenhuma forma a identidade ou possibilidade 

de identificação do indivíduo pesquisado. Os depoimentos, após sua utilização e 
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análise serão excluídos se armazenados eletronicamente e destruídas as cópias 

físicas. 

 Para prevenir erros de interpretação nas entrevistas, os entrevistados, se 

desejarem, poderão solicitar revê-la ou corrigi-la antes do uso na pesquisa. 

 O pesquisador fica comprometido a não utilizar nenhuma informação obtida na 

pesquisa para transmitir a superiores ou colegas de trabalho ou pessoas externas 

de modo a comprometer a vida particular do pesquisado.  

Caso necessite de orientações adicionais, você pode entrar em contato com o 

pesquisador responsável no endereço: ................ 

Este estudo está sendo realizado por aluno do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da Universidade Federal da Bahia.............. 
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DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE  

 

 

 

 

 

Eu,_______________________________________, RG__________________ 

DECLARO que consinto voluntariamente em meu envolvimento na pesquisa sobre a 

relação família-escola e o enfrentamento da violência no contexto escolar, conduzida 

pelo doutorando Demóstenes Neves, do Departamento de Pós-graduação em Psicologia 

da UFBA, que, na condição de pesquisado (sujeito da pesquisa) fui devidamente 

esclarecido sobre os termos e o Projeto de Pesquisa.  

_____________________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica do (a) voluntário (a)  
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

 

 

 

 

Declaro que, para os fins de realização da pesquisa proposta, que esta declaração 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), seguindo as orientações da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, foi obtido de forma livre junto ao 

pesquisado, após fazer os devidos e suficientes esclarecimentos ao declarante acima 

para a realização da pesquisa.  

 

 

 

____________________________________________________ 

Nome e assinatura do (s) responsável (eis) pela pesquisa e RG 
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AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

 

 

 

Autorizo o senhor Demóstenes Neves, doutorando em Psicologia da UFBA - 

Universidade Federal da Bahia, a desenvolver atividade de pesquisa frequentando o 

espaço da escola para observação, entrevista com professores e pais nas instalações do 

colégio, participação de atividades e utilização de documentos para fins exclusivos da 

pesquisa proposta. 

 

 

_______________, 15 de setembro de 2011. 

 

 

____________________________________________________ 

Diretor ou seu substituto 
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Apêndice B - Roteiro para entrevista semi-estruturada para pais 
 

 

 

 

Idade___________ 

Sexo__________ 

Grau de parentesco_________________________ 

Série do (s) filho(s)__________________________ 

 

1. Fale sobre a relação entre a família e a escola. 

 Você acha importante essa relação? Por quê? 

 Em sua opinião, a escola demonstra interesse em que os pais participem 

da vida escolar dos filhos? Como? 

 Com que freqüência você comparece à escola? 

 Você acha que a escola oferece condições adequadas para recepção e 

atendimento dos pais? 

 Você considera importante acompanhar a vida escolar dos filhos? - Você 

acha seu acompanhamento suficiente? Por quê? 

 - Em sua experiência, como isso é feito? 

 Como os professores reagem quando são procurados sobre desempenho 

no comportamento e nas notas? 

 Você frequentaas reuniões escolares como de pais e mestres? 

- Você acha essas reuniões importantes? Por quê? 

- Se a reunião de pais e mestres fosse tirada o que mudaria na escola e 

rendimento do aluno? E na relação família-escola? 

 Há participação dos pais em alguma instância administrativa ou na 

organização de eventos recreativos, comemorativos, esportivos, outros 

na escola? 

o Se sim, qual a freqüência e participação? 

o Como se dá essa participação?  

o Você acha isso importante? 

o O que a escola tem feito para incentivar essa participação?  
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 Os pais participam na elaboração de projeto pedagógico como PPP ou 

outro?  

 A escola realiza atividade especialmente para os pais? 

- Qual a regularidade e o nível de participação? 

- Isso é importante? Por quê? 

 Existe associação de pais? 

- Se sim, como atua? 

- O que significa essa associação no contexto da escola? 

 Você recebe regularmente os boletins com as notas do seu filho? 

- Como se dá essa entrega? 

-Você procura escola (ou é convidada) para analisar o boletim? 

- Você considera o boletim e sua discussão com a escola importante? Por 

quê? 

 Você acha necessário/importante que os pais ajudem os filhos com as 

tarefas escolares?  

 Você tem conseguido ajudar seus filhos nas tarefas? 

 Quais dificuldades existem? 

 Como isso contribui para o rendimento do aluno, o processo de 

aprendizagem do aluno e a relação entre a família e a escola? 

 O que você acha que a escola pensa sobre a participação da família na 

escola ou a relação família-escola. 

 A quem caberia a iniciativa de aproximação entre os dois contextos 

família e escola? Por quê? 

 O que você gostaria de acrescentar sobre a relação família e escola? 

  



197 

Apêndice C - Roteiro para entrevista semi-estruturada para professores 
 

 

 

 

 

 

Idade___________ sexo__________ 

Há quanto tempo trabalha na escola__________________ 

Série em que leciona_______________________ 

 

 Fale sobre a relação entre a família e a escola. 

 Você acha importante essa relação?Por que? 

 Quando é que os pais comparecem à escola? 

o A escola convida os pais?  

o A escola oferece condições adequadas para recepção e 

atendimento dos pais? 

o Pais demonstram interesse em comparecer à escola? 

o Você considera essa participação importante ou suficiente?Por 

que? 

 Os pais participam das reuniões de pais e mestres? 

o Qual a freqüência e participação? 

o Você acha essas reuniões importantes? Por que? 

o E se fosse tirada a reunião de pais o que mudaria na escola ou no 

rendimento do aluno? E na relação família escola? 

 Há participação dos pais em algum nível administrativo ou na 

organização de eventos recreativos, comemorativos, esportivos, outros? 

o Se sim, qual a freqüência e participação? 

o Como se dá essa participação?  

o Você acha isso importante? 

o O que a escola tem feito para incentivar essa participação? 

 Os pais participam na elaboração de Projeto Político Pedagógico (PPP) 

ou outro? 

 São realizadasatividades pela escolaespecialmente para os pais? 

o Qual a regularidade e o nível de participação? 

o Isso é importante? Por quê? 

 Existe associação de pais? 

o Se sim, como atua? 

o O que significa essa associação no contexto da escola? 

 Há envio regular de comunicados e boletins? 

o Como se dá essa entrega?  

o Os pais comparecem para discutir o boletim? 

o Você considera o boletim e sua discussão com a escola 

importante? Por quê? 

 Há participação dos pais no dever de casa?  



198 

- Como isso contribui para o rendimento do aluno, o processo ensino-

aprendizagem e a relação família e escola? 

 O que você acha que a família pensa sobre a participação na escola e a 

relação família escola? 

 A quem caberia a iniciativa de aproximação entre os dois contextos 

família e escola? Por quê? 

 O que você gostaria de acrescentar sobre a relação família e escola? 

 
 

 

 

 


