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Resumo 

O objetivo deste trabalho traz em seu teor principal verificar, através de 

pesquisas bibliográficas, estratégias que promovam a inserção da família dentro da 

escola. Num primeiro momento procura-se descrever sobre o que é escola, o 

conceito de gestão escolar, a importância da família no desenvolvimento integral da 

criança em seguida como a gestão escolar pode facilitar a relação família escola, 

aproximar e melhorar o desempenho dos estudantes, tendo em vista que, é na 

família que os primeiros exemplos são seguidos. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to verify, through bibliographic research, to what 

extent the family can influence the learning of their children, strategies that promote 

the insertion of the family within the school. At first, we seek to describe the 

importance of the family in the integral development of the child, then how school 

management can facilitate the family-school relationship, bring together and improve 

student performance, considering that it is in the family that the first examples are 

followed. 
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INTRODUÇÃO 

    A família e a escola são as principais instancias sociais nas quais o 

educando esta inserida, contudo sabemos que a relação entre estas duas instancia 



durante muito tempo não existia. Levando em consideração que cada um 

desempenha um papel muito importante e fundamental na sociedade, é preciso que 

a família cumpra os seus deveres, e que a escola faça valer sua proposta 

pedagógica como meta, para que ambos possam atingir seus objetivos pretendidos 

na formação de crianças e jovens adolescentes e adultos. 

     A presente pesquisa bibliográfica pretende analisar a importância da 

parceria família e escola, a participação da família na aprendizagem das crianças e 

as contribuições para a qualidade do aprendizado de seus filhos, como esta parceria 

pode ajudar na formação integral dos sujeitos e como a gestão pode contribuir para 

o envolvimento das famílias nas condições de aprendizagem dos filhos e nas 

decisões pedagógicas e administrativas da escola. Considerando a família o 

exemplo para os filhos, é preciso estar atento ao se ensinar e aprender, levar em 

conta os aspectos individuais de cada criança, compreender que cada uma delas 

vem com uma bagagem cultural especifica para a escola e isso irá depender do 

contexto em que esta está inserida, como a troca de experiências feita com os pais 

pode resultar em um desenvolvimento mais significativo, seja ele afetivo ou 

cognitivo. Não há como negar que uma família quando se descuida do 

desenvolvimento escolar de seus filhos, estes apresentam queda acentuada nos 

resultados obtidos que são refletidos em sua vida diária, sejam eles, contexto geral 

escola e ou família. 

 A comunidade escolar, de forma geral, tem como objetivo levar em 

consideração o processo de aprendizagem dos alunos para o seu pleno 

desenvolvimento educacional e social, portanto a família e a escola precisam estar 

em sintonia, fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem tenha resultados 

satisfatórios a todos os envolvidos.  

 

METODOLOGIA 

     A metodologia empregada na elaboração foi a revisão bibliográfica, 

visitando várias obras que abordam o tema gestão, participação, família, escola 

entre outros assuntos. 



    A relevância desta pesquisa justifica-se na medida em que, é cada vez 

mais necessário abordar o tema: como a gestão pode aproximar a família da escola, 

pois ela contribui para melhorar a qualidade das escolas. São muitos os temas que a 

gestão educacional aborda, entre eles, a questão da participação e contribuição da 

família no contexto escolar. 

 

A escola  

A instituição escolar, representada por diversos sistemas, rotinas e didáticas, 

abrem, diariamente, a porta do conhecimento para seus alunos. Um universo lúdico, 

repleto de descobertas, experiências, vivências e até fantasias, refletem no 

desenvolvimento e aprendizagem com expectativas positivas a ponto de alcançar o 

sucesso educacional – e pessoal. 

O espaço de aprendizagem já não pode ser pensado de forma restrita a 

escola ou a sala de aula, assim como não cabe mais compreender a participação 

familiar como exclusiva ao ambiente de casa.  

Um dos papéis da escola é proporcionar meios para a criança crescer como 

ser humano, ser protagonista de sua própria história, envolver a família no ensino-

aprendizagem e resgatar a dimensão ética do conhecimento.  

A interação entre a família e escola é fundamental, já que o desenvolvimento 

não acontece de maneira isolada nos diversos espaços que convivem. Essa relação 

saudável contribui para potencializar a confiança em suas próprias capacidades, 

para que se tornem independentes e maduros, também como benefícios dessa boa 

interação pode haver a diminuição de faltas, repetências e os problemas de 

comportamento. 

 

Conceito de gestão escolar 

      A história da gestão escolar no Brasil tem início na década de XX quando 

os pedagogos formados recebiam formação teórica juntamente com a Administração 

Empresarial visto que as instituições de ensino eram tratadas como empresas. 



   Originário do latim gestione, o conceito de gestão refere-se à ação e ao 

efeito de gerir ou de administrar. Muitas concepções foram dadas para o tema no 

decorrer dos anos.  

Para Garay (2011), gestão é o processo de dirigir a organização e, a partir 

daí, tomar decisões levando em consideração as demandas do ambiente e os 

recursos disponíveis e está relacionada ao chamado processo administrativo, 

definido por Fayol, em 1916, como o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar os 

recursos da empresa, para que os objetivos sejam alcançados.  

Gestão escolar consiste num sistema de organização interna da escola, 

envolvendo todos os setores que estão relacionados com as práticas 

escolares. Desta forma, a gestão escolar visa garantir um desenvolvimento 

socioeducacional eficaz na instituição de ensino. 

Andrade (2001), no Dicionário de sinônimos da língua portuguesa, alerta que, 

embora a palavra portuguesa gestão, em seu sentido original, expresse a ação de 

dirigir, de administrar e de gerir a vida, as capacidades das pessoas, uma parcela da 

sociedade compreende gestão como funções burocráticas. 

  O responsável por atuar na organização da gestão escolar é o gestor 

escolar. Este profissional tem a missão de elaborar propostas pedagógicas para a 

escola em que atua, com base na democracia e na participação da comunidade, 

garantindo a manutenção da qualidade do ensino facilitando a relação família escola 

na medida em que busca estratégias que venham facilitar essa relação baseada no 

diálogo e na participação. 

 Libâneo (2007) prefere a utilização do termo gestão escolar quando se 

associa à escola. A gestão escolar também é engendrada como um sistema que 

agrega pessoas, o gestor escolar, na dimensão política, exerce o princípio da 

autonomia, que requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, os pais, 

as entidades e organizações paralelas à escola mantendo a motivação da equipe 

que compõe a escola, além de manter os pais e os alunos engajados nos projetos 

escolares. 



Para compreendermos o que constitui o sentido de gestão democrática 

escolar, devemos entender, conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), a escola 

como uma organização de unidade social que, através da interação entre os 

indivíduos, promove como seu objetivo a formação educacional humana. A partir 

dessa perspectiva, Paro (1996 apud LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012) aponta 

para a administração escolar, sendo esta a junção de dois conceitos, a 

“racionalização do trabalho” e a “coordenação do esforço humano coletivo” que 

possibilitam caminhos para a efetivação do objetivo da escola. 

 

Participação da família no contexto escolar. 

A família é a representação mais poderosa na influência e desenvolvimento 

da personalidade e formação de consciência da criança. A participação da família no 

contexto escolar vem sendo amplamente debatida por diversos estudiosos, autores, 

teóricos e pensadores. 

(De acordo com Dessen e Polonia (2007), a instituição família encontra 

presente em todas as sociedades, e é neste ambiente em que a criança tem o seu 

primeiro contato social e sendo influenciado pelo meio). A família exerce grande 

influência na criança, tanto a família quanto a escola realizam um trabalho 

educacional com a criança, uma de forma diferente da outra, com intencionalidades 

distintas, porém ambas com importância significativa em seu desenvolvimento.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 93 94/96) estabelece como 

direito da criança e dever dos pais e responsáveis, a educação de seus filhos pelo 

Poder Público. Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito 

público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 

comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída, e, ainda, o Ministério público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

   O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990, no capitulo III, do direito a convivência familiar e comunitária, na seção I, em 



suas disposições gerais, art. 19 consta que: Toda criança ou adolescente tem direito 

a ser criado e educado no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência família e comunitária, em ambiente livre da presença de 

pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. (E.C.A, 1990, p.5) 20 Toda a 

criança precisa de um suporte de uma base para formar seus conceitos e a família é 

a principal responsável por isso, assim a certeza de ser amada e respeitada constrói 

o sentimento de segurança que irá influenciar a sua criatividade, integridade, 

estabilidade e, até mesmo, a possibilidade de ser um líder ou apenas um seguidor. 

(HUMPHREYS apud FREDDO, 2004, p.57). Entretanto a influência da família sobre 

a criança representará o seu desempenho escolar mais tarde, acompanhar o 

crescimento educacional dos filhos aumenta suas habilidades sociais e diminui a 

chance de problemas comportamentais. Quanto maior o envolvimento dos pais nas 

experiências escolares das crianças, mais facilidades relacionais elas terão. 

A família e a escola devem caminhar juntas no que diz respeito aos objetivos 

que se quer atingir, cada uma desenvolvendo o seu papel, cada um a sua maneira, 

pois esta atitude proporcionará ao aluno além de mais segurança para aprender, e 

desenvolvimento da criticidade e da capacidade de enfrentar os problemas que 

possam vir a surgir. Castro e Regattieri (2009), afirmam que é de suma importância 

que a escola mantenha interação com a família de seus alunos, pois, com a 

interação da família no ambiente escolar os alunos se sentem mais seguros e 

participativos.  

   A família e a escola devem manter sempre um bom diálogo, 

companheirismo e interesse pelos mesmos objetivos, que visam garantir uma melhor 

aprendizagem ao aluno, seja ela na sua formação pessoal e/ou social, 

comprometendo alcançar o sucesso na aprendizagem e na formação do indivíduo. 

Há diversos benefícios da proximidade entre a família e a escola, dentre eles é 

poder juntos, alinhar as expectativas, por meio de um diálogo aberto, para assim 

oferecer a criança boas condições de desenvolvimento e aprendizagem. 

   A organização familiar é constituída em dois tipos básicos: família nuclear e 

extensa. A primeira reúne pai, mãe e filhos, já à família extensa é aquela que reúne 

além dos pais e dos filhos outros parentes próximos.  



  As famílias são organizadas diferentemente em cada época e modelo da 

sociedade. A ideia de família tradicional (pai, mãe e filhos) como central não se 

sustenta nos dias atuais. 

De acordo com Ariès (1981), na idade média as famílias eram consideradas 

como sem afeto, pois conservava as crianças em casa até os sete/oito anos, as 

crianças eram vistas como adulto em miniatura e então o papel da família e da 

escola no desenvolvimento da criança e sua importância no desempenho escolar 

ingressavam para o trabalho pesado, seja no campo ou cuidando da casa dos 

outros. Com o tempo, a família foi se transformando, e a afetividade começou a 

ganhar espaço nesse novo formato de família. Ainda segundo o autor, a forma com 

que os pais deviam educar seus filhos foi sendo modificada com o surgimento do 

sentimento de infância. Isso ocorreu a partir do fim do século XVI e início do século 

XVII, onde também teve início a preocupação com a educação.  

 É necessário refletir sobre as diferentes configurações e dinâmicas 

familiares, para compreender os discursos de participação dos pais na vida escolar 

dos filhos. As famílias se constituem e existem de diferentes maneiras, portanto para 

pensar a relação família/escola, também é preciso aprofundar um pouco sobre as 

funções e etapas ou ciclos das famílias. O modelo de família patriarcal, com o pai no 

comando financeiro da casa, definindo e direcionando o rumo dos sujeitos, não é 

mais predominante, é comum encontrar muitas famílias que a mulher muitas vezes 

assume as duas funções paterna e materna e outras que não possuem a figura 

materna ou paterna. 

Na perspectiva de Pinheiro (2009), as famílias sofreram modificações não 

somente em sua formação, sofreram também transformações religiosas, sociais e 

econômicas e passou a ser de extrema importância no desenvolvimento da criança, 

pois é o primeiro espaço de convivência do ser humano, no qual se vive as primeiras 

experiências de vida. Tais experiências impactarão diretamente no desenvolvimento 

e na formação de valores. Em consonância ao que foi citado, Kaloustian (1988) 

relata: A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da 

proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo 

familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a família que propicia os aportes 

afetivos e, sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos 



seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e 

informal, é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, e 

onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu interior que se 

constroem as marcas entre as gerações e são observados valores culturais. 

Embora a “correria do dia-a-dia” e as ocupações diversas não permitam um 

acompanhamento efetivo dos estudantes na escola, é necessário, conforme Paro 

(2007), Pensar em uma integração dos pais com a escola, em que ambos se 

apropriem de uma concepção elaborada de educação que, por um lado, é um bem 

cultural para ambos, por outro, pode favorecer a educação escolar e, reverter-se em 

benefício dos pais, na forma da melhoria da educação de seus filhos (apud Ibidem, 

p. 5). Assim, é necessária a garantia da participação de toda a comunidade escolar 

nos processos de decisões da escola, considerando o principal objetivo da escola 

que é a formação humana através do processo de ensino-aprendizagem, o que 

inclui não apenas o direito de participação, mas os deveres para com esses 

objetivos. Podemos destacar a participação da família como uma forma de contribuir 

para a oferta de uma educação realmente voltada aos interesses e necessidades 

emergentes da comunidade, compreendendo que a família faz parte da comunidade 

a qual a escola está inserida. 

De acordo com Brandão (2010), no art. 2º da LDB, a educação é dever da 

família e do Estado, e é importante que os pais garantam a educação escolar de 

seus filhos, que deve ser inspirada nos princípios de liberdade, proporcionando as 

condições necessárias para que a criança usufrua de seus direitos e dos seus ideais 

de solidariedade humana, tendo por finalidade seu preparo e qualificação. É na 

educação escolar que se obtém o pleno desenvolvimento do educando, devendo 

considerar que o papel dos pais e das instituições é formar cidadãos capazes de 

trabalhar e conviver em sociedade. 

   Toda e qualquer instituição educacional tem por objetivo a aprendizagem do 

aluno, pois é nele que as práticas escolares se realizam de forma positiva ou 

negativa. Assim sendo, a família também desenvolve um importante papel, podendo 

ou não contribuir para a aprendizagem de seus filhos. 



Libâneo define educação como: Conjunto de ações, processos, influências, 

estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupo na 

relação ativa com o ambiente natural e social, e social, num determinado contexto 

de relações entre grupos e classes sociais. (LIBÂNEO, 2000, p.22) No entanto o que 

muitas vezes acontece é a família atribuir responsabilidades que sobrecarregam a 

escola e os professores, dificultando assim o processo de aprendizagem das 

crianças.  

 

A escola não faz nada sozinha. Por isso, é essencial a participação 

constante e muito consistente de todos os agentes envolvidos no processo 

educacional. As responsabilidades ao invés de ser transferidas devem ser 

compartilhadas, pois ambas devem ser parceiras, e a escola por mais esforços que 

faça nunca dará conta de substituir a família. As crianças que tem o 

acompanhamento familiar geralmente apresentam boa convivência, facilidade para 

relacionamento, respeita regras, limites, demonstração de um maior autocontrole e à 

manifestação de um comportamento cooperativo, têm bom rendimento, não 

apresentando dificuldades quanto às normas e rotinas escolares. A demonstração 

de interesse pela vida escolar dos filhos é de fundamental importância em seu 

processo de aprendizagem. Ao perceber que pais e família se interessam por seus 

estudos e por suas experiências escolares a criança sente-se valorizada, sente se 

mais estimulada para aprender e aproveitar todas as oportunidades que a escola 

promove, desenvolvendo-se de forma segura e com boa autoestima. O convívio na 

escola significa para ela, uma ampliação em sua esfera de relações. Na escola a 

criança conhecerá outras crianças com as quais deverá compartilhar uma parte de 

sua vida, além de estabelecer relações com adultos que não pertencem a sua 

família. 

  Para Chinoy: A família tem como função social transmitir a criança normas e 

condutas, valores e crenças, requisitos da reprodução humana para a manutenção e 

continuidade da vida humana na terra. (CHINOY, 2008, p.223) Então, não se pode 

atribuir somente para a escola a responsabilidade pela formação da personalidade 

da criança, esta deve apenas complementar o papel da família, assim o encargo de 

ambas no processo de aprendizagem da criança é fundamental. É preciso levar os 



sujeitos a refletir sobre o verdadeiro papel da escola, rompendo com conceitos 

ultrapassados, refletir em conjunto sobre o papel da escola e da família é possível 

chegar a um denominador comum contribuindo para a melhoria na aprendizagem 

dos educandos. 

   A família na relação com a escola participa do sucesso escolar de diferentes 

maneiras, suas ações podem contribuir ou não para que seu filho dê continuidade 

aos estudos, a substituição da família por outra instituição pode provocar uma 

insegurança emocional na criança. 

A importância da participação da família no âmbito escolar é um importante 

ponto no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Para Nascimento e 

Marques (2012) ao definirem o conceito de família por “rede social”, compreendendo 

que “a constituição familiar ultrapassa os vínculos sanguíneos, de parentesco e de 

que ela só exista de fato quando apresent[a] mãe, pai e filhos. Aqueles que são 

responsáveis pelas crianças na escola, [...] são também componentes de sua 

família” (p. 75). As autoras ainda definem, nesse mesmo estudo, que essa 

participação pode ocorrer de duas formas: a direta, quando a família encontra-se na 

escola para tratar de algum assunto específico, ou quando vão levar e buscar os 

estudantes; e a indireta, que ocorre via representação em conselhos escolares.  A 

ausência da família também configura uma participação, uma vez que a não 

participação também interfere no modo de organizar a escola.  

Lopes (2009) enfatiza: É indispensável que família e escola sejam parceiras, 

com os papéis bem definidos, onde não se pratica a exigência e sim a proposta, o 

acordo. A família pode sugerir encontros para a escola, não ficando presos somente 

às reuniões formais, pois além de ser um bom momento para consolidar a confiança, 

podem discutir juntos acerca dos seus papéis. A escola pode estimular a 

participação dos pais, procurando conhecer o que pensam e fazem e obtendo 

informações sobre a criança (LOPES, 2009, p.1).  

 Nascimento e Marques (2012) pontuam que em alguns casos a não 

participação pode indicar um modo de resistência das famílias a possíveis 

“julgamentos” da escola com relação a determinadas famílias, ou para “falar das 



crianças mal comportadas e para apontar as falhas em sua educação doméstica” 

(NASCIMENTO; MARQUES, 2012, p. 80).  

 Bentes, Colares e Soares (2012) atentam para a importância dos diferentes 

pontos de vista e estratégias em ações de determinadas problemáticas que a 

participação familiar pode proporcionar, por viverem a realidade do espaço que a 

escola está inserida, o que implica, também, numa valorização da família pois “são 

chamados a fazerem novas proposições no intuito de melhorar o processo educativo 

vivenciado na comunidade” (p. 3). Destacam também que em alguns casos as 

famílias sentem-se inibidas a participarem dos processos de decisão por não se 

imaginarem como parte do processo de ensino-aprendizagem, e assim, atribuem 

essa tarefa à escola: muitos pais/responsáveis delegam a formação de seus filhos 

por se sentirem incapazes de ajudá-los por seus condicionantes socioeconômicos, 

como a falta de escolaridade devida, aliado a isso, usava-se a justificativa da falta de 

tempo no acompanhamento do processo formativo de seus filhos (Ibidem, p. 7).  

(FREDDO, 2004, p.67) Muitas famílias trabalhadoras não têm condições de 

acompanhar o processo de aprendizagem dos filhos. Aí entra o papel da escola, em 

abrir as portas oportunizando possibilidades das famílias estarem presentes no 

processo educativo, e para isso acontecer à escola precisa conhecer um pouco das 

mesmas, e conscientizar a comunidade da importância do comprometimento e 

responsabilidade frente à importância que tem. É fundamental que a família tenha 

consciência sobre o valor de estar presente em todos os momentos da vida de seus 

filhos. Isso implica em envolvimento, comprometimento, colaboração, e ainda estar 

atentos a todas as dificuldades que se apresentam, tanto cognitivas como 

comportamentais, intervindo sempre que for necessário, nem que pra isso seja 

preciso impor limites. Os pais precisam entender que acompanhar a vida escolar dos 

filhos não é apenas cobrança, faz-se necessário estimular, motivar, ensinar, 

valorizar, conversar, discutir. Nessa parceria, a cobrança é a última ferramenta a ser 

utilizada. 

Mas também os pais precisam refletir sobre a necessidade de acompanhar os 

estudos dos seus filhos, através de algumas atitudes.  A "Cartilha Nenhuma Criança 

Brasileira vai Crescer sem Saber Ler! Ou sem Gostar de Ler", lançada pelo 

Ministério de Educação e Cultura em parceria com instituições como a Conferência 



Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e ilustrada pelo cartunista Ziraldo traz 

algumas sugestões para os pais 

- Visitar a escola do filho sempre que puder. 

- Observar se as crianças estão felizes e cuidadas no recreio, na hora da entrada e 

da saída. 

- Observar a limpeza e a conservação das salas e demais dependências da escola. 

- Conversar com os responsáveis pelos colegas de seu filho ou filha sobre o que 

observou. 

- Conversar com os professores.- Perguntar como seu filho está nos estudos. 

- Pedir orientação, caso o filho esteja com alguma dificuldade na escola.  

- Procurar saber o que podem fazer para ajudar, conversando também com a 

direção e as outras pessoas da escola. 

- Ler bilhetes e avisos que a escola mandar e responder quando necessário. 

- Comparecer às reuniões da escola e dar sua opinião.·. 

 

  Como as demais instituições sociais, a família e a escola passam por 

mudanças que redefinem sua estrutura, seu significado e o seu papel social, os 

papéis da escola foram ampliados para dar conta das novas demandas da família e 

da sociedade, este é um fato que não pode ser negado. 

 

Como a gestão pode aproximar as famílias da escola e melhorar os 

resultados.  

   Estreitar a relação entre família e escola é uma das estratégias do Plano 

Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014, para aumentar a qualidade da 

educação. Aproximar da escola as famílias dos alunos nem sempre é fácil, mas o 

estreitamento dessa relação apresenta resultados importantes na redução dos 

índices de reprovação, da distorção idade-série e do abandono escolar. Garantir a 

presença nem sempre assegura a participação, é necessário envolver os pais e não 

apenas convidá-los para comunicar as decisões da escola ou as queixas sobre seus 

filhos, consciente de que a resposta será diferente para cada uma dessas 



estratégias, incrementar a participação dos pais significa visualizar a escola como 

um espaço democrático em que as pessoas podem exercer a sua cidadania. 

A gestão escolar busca facilitar a relação família escola na medida em que 

busca estratégias que venham facilitar essa relação baseada no diálogo e na 

participação devendo ter um papel dinamizador das práticas vivenciadas no dia-a-

dia. O gestor precisa trabalhar pelo bem comum, buscando em suas ações pensar 

na coletividade no bem de todos, trabalhando para que a instituição escolar seja um 

espaço democrático, pois é nela que os cidadãos se desenvolvem, aprendem a viver 

em sociedade reconhecem que há direitos e deveres a serem cumpridos. 

   O gestor escolar é o agente que une todas as esferas na instituição e por 

isso, cabe a ele ter clareza sobre suas responsabilidades de modo a criar um 

ambiente que forme cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus 

direitos e deveres apesar dos obstáculos que se apresentam. Na medida em que 

existe o diálogo o reconhecimento das demandas existentes naquela realidade é 

muito mais fácil e eficaz.  

   O gestor deve ser um sujeito crítico e reflexivo, confiável, justo nas suas 

relações, um líder que saiba mobilizar o processo pedagógico, é fundamental que o 

gestor seja uma pessoa acessível, com o qual todos tenham confiança e liberdade 

de dialogar. É de fundamental importância que o gestor educacional possua 

equilíbrio diante das inúmeras situações desafiadoras do seu ambiente de trabalho, 

sua função muitas vezes é acrescida de atribuições diversas, por exemplo: na 

perspectiva da família no contexto escolar ele é um valioso mediador, buscando 

aproximá-los de modo que se unam para melhorar a qualidade da educação 

oferecida pela escola. São as escolas, por meio de seus diretores e coordenadores 

que podem desempenhar um papel importante nessa aproximação. Não basta 

convidar pais para reuniões, é preciso motivá-los a manter um diálogo contínuo, 

manter boa comunicação, informar sobre projetos pedagógicos da escola o dia 

a dia escolar trazendo mais confiança e parceria, promovendo encontros sobre 

temas, eventos de interesse da comunidade escolar, exposição de trabalhos 

realizados e conquistas pedagógicas podem motivar ainda mais os 

responsáveis pelos estudantes, oferecer recursos que facilitem a comunicação 

e que sejam adaptáveis à vida moderna; Consciente que ainda há certa 



resistência, muitos pais tem a ideia de que só são chamados na escola para ouvir 

reclamações como de comportamento e desempenho escolar. 

Segundo Freddo: A escola precisa tornar-se sensível as histórias familiares 

de seus alunos, juntamente com os pais, buscar a solução para as dificuldades 

cotidianas e, assim, propiciar a criança a conquista de sua autoconfiança, que lhe 

oportunizará, o sucesso social no futuro. (FREDDO, 2004, p.171) Assim, as ações 

educativas sejam na família ou na escola, não acontecem isoladamente, e se essas 

agirem de forma desarticulada poderão levar ao fracasso escolar do aluno, 

independentemente de classe social.  

     Para que haja uma articulação entre a família e a escola, é preciso antes 

de mais saber sobre o que pensam os pais sobre seu papel no processo de 

escolarização dos seus filhos, e assim tentar sensibilizá-los da sua importância no 

processo de aprendizado. Ter a presença e a participação da família na escola é 

essencial para manter um bom relacionamento entre a instituição de ensino e os 

responsáveis dos alunos. A família precisa ser conhecida e valorizada no contexto 

escolar, buscando-se sua integração e envolvimento na formação e vida do 

estudante. Paro (2003) afirma que o diretor não estará perdendo o poder, mas 

dividindo suas responsabilidades, o que acabará fortalecendo o poder da escola. 

Segundo Márcia Argenti Perez (USP? 2003). É necessário discutir o avanço 

na procura das melhores oportunidades de promover encontros positivos entre pais 

e professores. Para que tal aconteça, alguns conceitos precisam ser revistos: 

- Aceitar a organização da família atual e não idealizar o modelo do passado como o 

correto. 

- Ter claro que os responsáveis pelos alunos têm o direito de opinar, fazer sugestões 

e participar de decisões sobre questões administrativas e pedagógicas da escola. 

- Dar apoio à Associação de Pais e Mestres, para que ela não se restrinja a apenas 

arrecadar dinheiro. Não dá para contar com os pais apenas na organização de 

festas. 

- Planejar muito bem suas reuniões, pois elas não podem ser vistas apenas como 

para prestação de contas e fazer queixas dos alunos. É necessário ter objetivos bem 

definidos, conhecer as famílias e a comunidade onde a escola está inserida. 

- Refletir sobre possíveis preconceitos e discriminações existentes na escola. Não é 



necessariamente o grau de instrução dos pais ou outros problemas familiares que 

irão motivar o aluno a estudar, mas sim o interesse dos pais em que eles estudem. 

Reflita sobre o fato de que muitos pais podem sentir vergonha ou medo de trocar 

ideias e conversar com os educadores por terem tido um histórico de exclusão e 

fracasso escolar no passado. 

 

- Não partir do princípio de que a família precisa ser ajudada pela escola e sim de 

que a escola precisa dela. 

 

- Todo diretor tem que dar conta da participação familiar e para isso a sua gestão 

não pode ser autoritária.  

 

O processo de participação pode iniciar-se pelo Conselho Escolar, responsável pela 

gestão da instituição de ensino. São formados por pais, alunos, professores e 

funcionários. Apesar de muitos não tenham conhecimento, esse é um direito 

assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que a parceria 

funcione, é indispensável que, além da boa vontade e disponibilidade dos pais, a 

direção da escola esteja disposta a se abrir para a comunidade. A parceria cria um 

compromisso com a instituição de ensino, que se vê obrigada a se modernizar, a 

reestruturar as atividades mais abrangentes, que vão além do currículo obrigatório.  

De nada adianta a instituição escolar promover a participação da família na 

escola, se por outro lado, não faz uma reflexão sobre as possibilidades e os 

obstáculos encontrados para a realização desta ação. Sobre este aspecto, Paro diz: 

Mas a participação da comunidade na gestão da escola pública encontra um sem 

número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um dos requisitos 

básicos e preliminares para aquele que disponha a promovê-la é estar convencido 

da relevância e da necessidade dessa participação, de modo a não desistir diante 

das primeiras. Quando cada um conhece a importância de seu papel dentro da 

escola, o resultado é o crescimento pessoal de todos os envolvidos, desde a direção 

até a portaria da escola. 



Abaixo algumas dicas da revista digital SAE (saber, agir, evoluir) para atrair a 

comunidade para o ambiente escolar.  

 

1.      Apresente o projeto pedagógico para a família na escola. 

A primeira dica para engajar a família na escola é apresentar o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da instituição aos pais dos seus alunos já no início do 

ano, bem como as mudanças que aconteceram de um ano letivo para outro, as 

atividades que serão desempenhadas, as competências e as habilidades que serão 

desenvolvidas. 

Além disso, é fundamental apresentar o espaço da instituição e sua rotina 

para os familiares para que eles se aproximem da escola. Outro ponto importante é 

apresentar a equipe pedagógica e demais colaboradores que estarão em contato e 

participando do dia a dia do estudante. 

Dessa forma, tanto com a apresentação do PPP da escola quanto com a 

apresentação do espaço e da equipe escolar, os pais de seus alunos ficarão mais 

tranquilos e poderão tirar suas dúvidas e alinhar suas expectativas, princípios e 

objetivos com a instituição. 

 

2.      Tenha uma comunicação efetiva. 

Ter uma comunicação efetiva com os familiares traz, normalmente, bons 

resultados para seu engajamento no ambiente escolar. Nessa comunicação, o 

primeiro passo é fazer com que os familiares entendam seu papel e sua importância 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse aspecto da comunicação é fundamental deixar os pais sempre bem 

informados a respeito da vida escolar de seus filhos. Além da agenda escolar, você 

pode utilizar novas ferramentas para dinamizar os canais de comunicação com os 

pais. 

http://materiais.sae.digital/ebook_projeto_politico_pedagogico
http://materiais.sae.digital/ebook_projeto_politico_pedagogico
https://sae.digital/ppp-e-a-bncc/


Algumas sugestões são: e-mail mensal com as novidades e notícias da 

instituição, utilização de um aplicativo ou do site da escola para informá-los das 

provas, notas e atividades previstas, além, é claro, das redes sociais (mas esse é o 

tema da próxima dica, vamos ver?). 

 

3.      Engaje os pais pelas redes sociais da escola. 

Que tal usar as redes sociais para aproximar a família da escola? Atualmente, 

com a popularização das redes, como Face book e Instaram, a maioria dos pais de 

alunos tem uma conta nesses locais. E sua escola, já tem uma conta das redes 

sociais? 

Se você respondeu não para essa pergunta, está na hora de pensar em criar 

um perfil para sua instituição nesses canais. Se seu público está nela (pais e 

alunos), por que não ter uma conta para a sua escola? 

Ao ter um perfil no Facebook ou Instagram, você pode postar fotos de 

atividades realizadas na instituição para o acompanhamento dos pais, por exemplo. 

O stories do Instagram permite, mais especificadamente, que os pais acompanhem 

as atividades que seus filhos estão fazendo em tempo real. Legal, não é mesmo? 

Mas não esqueça de ter as autorizações de imagem assinadas pelos pais, 

para as crianças aparecerem nas redes sociais e nos materiais de divulgação do 

colégio. 

 

4.      Faça reuniões periódicas com a família na escola 

A participação da família na escola envolve, além da comunicação online, as 

reuniões com os pais. Esses encontros fundamentais são fundamentais para criar 

vínculos com eles, personalizar o atendimento, tirar as suas dúvidas, alinhar 

expectativas, e, se necessário, planejarem juntos alguns planos de ação para 

resolver dificuldades ou problemas envolvendo o aluno. 



Lembre-se: quando estiver traçando algum plano, envolva sempre os pais e 

escute a sua opinião, pois eles também têm papel importante no desenvolvimento 

do aluno e, assim, eles se sentirão mais próximos da rotina escolar do filho. 

 

5.      Escute o que os pais de seus alunos têm a dizer 

Essa dica vale também para as reuniões periódicas, mas principalmente para 

o dia a dia. Quando os pais trazem alguma questão para o professor, é fundamental 

dar atenção e escutar de fato o que ele tem a  dizer, e é claro dar uma devolutiva ou, 

se necessário, chamar para uma reunião. Dessa forma, as relações se estreitam e 

os pais começam a compreender seu papel na escola e sentem que tem o apoio e o 

suporte da instituição para resolver quaisquer coisas envolvendo seus filhos. 

 

6.      Promova a participação da família na escola em eventos escolares 

Durante todo ano, a escola promove inúmeros eventos, não é mesmo? 

Carnaval, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Natal, Feira do Livro… e por aí 

vai. Em vários desses eventos os pais são convidados, mas que tal engajá-los e 

trazê-los para a escola em eventos como a Feira de Ciências ou o Festival Cultural? 

Uma ideia é envolve-los em atividades em que tanto os pais quanto os alunos 

possam participar, como uma gincana. 

 

7.      Promova palestras, workshops, momentos de troca de 

experiências. 

Além dos eventos escolares, a participação da família na escola se dá 

também por meio de outros tipos de evento, como palestras e workshops. Que tal 

trazer temáticas de interesse dos pais em eventos como esse? 



Outra possibilidade é criar momentos de troca de experiências entre as 

famílias. Você pode fazer uma noite temática ou uma roda de conversa para que 

eles se integrem e se aproximem da instituição. 

             Independente do tipo de evento, o importante é criar momentos para que os 

pais se aproximem da instituição, de seus colaboradores, dos pais de outras 

crianças e vejam que na escola eles têm suporte e apoio para o desenvolvimento de 

seus filhos. Os pais, professores e gestores podem propor ações concretas de 

participação, como o desenvolvimento de rodas de leitura que envolva pais de 

alunos. Participações simples levam os pais para dentro da escola e fazem com que 

eles se sintam mais à vontade e tome gosto em participar das diversas 

oportunidades de entrosamento que a escola proporciona. 

 

                                                                                                                                                        

CONCLUSÃO  

 

 A partir dessas reflexões e pesquisa feita é possível chegar à conclusão que 

instituição escolar e a família são parceiras neste processo, e nenhuma das partes 

poderá realizar todo o processo de construção de saberes trabalhando 

isoladamente, podendo resolver coletivamente. A família e escola dependem uma da 

outra para obter o sucesso esperado no processo educativo, pode-se dizer é 

possível e necessário que as escolas tomam iniciativas que atraiam os pais para 

dentro da escola. É possível começar com atividades menores, mesmo com poucos 

participantes, para ir conquistando a confiança dos pais e aumentando cada vez 

mais o número e a variedade de atividades, atraindo um público sempre maior. 

Pode-se iniciar com atividades simples e interessantes, como participar de oficinas 

de artesanato, culinária, jogos de futebol, auxílio na organização e montagem de 

festinhas ou peças teatrais, por exemplo, até reuniões para discutir dificuldades ou 

problemas que a escola esteja enfrentando, contribuindo com ideias e atitudes a 

serem tomadas e partir daí para outros assuntos mais significativos e relevantes. 

Para que esse desafio seja superado é também necessário o desenvolvimento de 

pesquisas que invistam na relação escola /família, obstáculos e dificuldades em 

relação a tal participação.  



   Cabe à escola acostumar-se a programar atividades que aproximem cada 

vez mais os pais da escola e venham a reforçar o trabalho dos Círculos de Pais e 

Mestres e dos Conselhos Escolares. Ao passo que participa e vê seu trabalho 

valorizado, o pai ou a mãe vão se entusiasmando a colaborar com a escola. É 

importante não desanimar com os percalços que certamente surgirão no início, 

pensando sempre que é apenas o começo de algo que irá se tornar um grande 

sucesso. Todos, família, escola e aluno, precisam oferecer condições e unir-se a fim 

de ensinar, educar, formar, proporcionar conhecimentos, e capacitar o aluno para 

ser inserido na sociedade. 
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