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RESUMO 

 
O presente estudo insere-se no debate sobre gestão da educação e trata da participação 
da sociedade na escola pública brasileira, mais especificamente, a participação da 
família dos estudantes. Tem como objetivo analisar as concepções e práticas dessa 
participação que vem se instituindo no cotidiano escolar e parte da consideração de que 
essa atuação inscreve-se no processo macrossocial de construção de relações 
democráticas e de que o espaço da escola tem sido um território partilhado, bem como 
disputado, pelas famílias, professores, diretores e funcionários. Esses atores educativos, 
apesar de terem o estudante/criança como um ponto em comum, pois, em tese, todos 
trabalham para o bom desenvolvimento do mesmo, são dotados de bases de 
legitimidade distintas. Por isso, foi importante a realização de uma revisão bibliográfica 
que permitiu definir como parâmetros teóricos os conceitos de democracia e 
participação (SANTOS, 2002; LACLAU, 1986, 1993; MOUFFE, 2003; GOHN, 2001; 
PATEMAN, 1992; MANTOVANELI JUNIOR, 2006), escola e família (SCOTT, 2004; 
STRAUSS, 1980; BOURDIEU, 1993; DONZELOT, 1986; CARVALHO, 1995; 
GOLDANI, 1993; SZYMANSKI, 2005, 1997; SARTI, 2007). A compreensão de que 
os sujeitos sociais não agem de forma homogênea ou única, mas, pelo contrário, 
assumem posturas diferenciadas dependendo do tempo e dos espaços em que se inserem 
fizeram com que o percurso metodológico estivesse fundamentado na Teoria do 
Cotidiano (CERTEAU, 1994), mais estritamente nos Estudos nos/dos/com Cotidiano 
Escolar (FERREIRA, 2003; OLIVEIRA, 2008). Deste modo, foram realizadas 
observações, durante quatro meses, das atividades de duas escolas da Rede Municipal 
de Ensino do Recife conhecidas por terem uma gestão comprometida com o fazer 
democrático e uma significativa articulação com a comunidade. Também foram 
coletadas informações de caráter documental junto a Comissão de Gestão Democrática 
da Secretaria de Educação da cidade e foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 
com as diretoras e os representantes dos pais/responsáveis no conselho escolar de cada 
uma das instituições.  Os dados registrados no diário de campo, documentos e 
entrevistas foram analisados à luz do aporte teórico e metodológico construído e 
apontaram que a participação da família na escola pública existe, mas possui 
configurações diversas que estão intimamente ligadas às características específicas do 
grupo social que constitui a escola. Além disso, ficou claro que a análise da ação 
participativa das famílias dos estudantes varia devido aos objetivos que as próprias 
famílias têm com essa participação e aquilo que os professores, diretores e demais 
funcionários da escola esperam que aconteça, como também pelos modos que o tempo e 
o espaço de participação são tomados por esses atores. Assim, podemos concluir que há 
uma variedade de formas de participação das famílias que, embora sejam pouco 
reconhecidas, são legítimas, uma vez que favorecem o cumprimento da função social da 
escola e colaboram na construção de uma cultura escolar democrática. 
  
 
PALAVRAS-CHAVE: participação, escola pública, família, gestão democrática. 
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ABSTRACT 

  
The present study is inserted in discussions about the management of education and is 
about the participation of the society in the Brazilian public school, what is more, the 
participation of the students’ families. It looks forward to analyzing the theory and 
practice of such participation in school routine and understands it as being part of a 
macrosocial process of democratic relationships constructions, since school’s territory 
has been shared by families, teachers, principals and other members of staff. Although 
these active educative participants have the students as a common target to be worked 
(since all of them, participants, are willing to make students develop), they have 
distinctive legitimate basis. Because of that, a vast number of theorists were read, in 
order to define theoretical parameters on democracy and participation concepts 
(SANTOS, 2002; LACLAU, 1986, 1993; MOUFFE, 2003; GOHN, 2001; PATEMAN, 
1992; MANTOVANELI JUNIOR, 2006), school and family (SCOTT, 2004; 
STRAUSS, 1980; BOURDIEU, 1993; DONZELOT, 1986; CARVALHO, 1995; 
GOLDANI, 1993; SZYMANSKI, 2005, 1997; SARTI, 2007). The understanding that 
social individuals do not act homogeneously allows observance of differentiated 
postures depending on time and space in which they are inserted, which led to 
fundament our methodology on the “Teoria do Cotidiano” (CERTEAU, 1994), more 
strictly on “Cotidiano Escolar” (FERREIRA, 2003; OLIVEIRA, 2008). Therefore 
observations were done during four months of the activities of two schools of the “Rede 
Municipal de Ensino” (Municipal Teaching Chain) in Recife, known as committed to 
the democratic practice and to the significant articulation with the local community. 
Documental pieces of information also have been collected at the “Comissão de Gestão 
Democrática” (Democratic Management Comission) of the “Secretaria de Educação” 
(Education Secretarial) of the city and semi-structured interviews were done with 
principals and parents  representatives at the school council of each institution. The data 
registered on the day-book, documents and interviews were analyzed at the light of 
theory and methodology base built and indicated that the participation of the families in 
public schools does exist, but has specific configurations that are deeply related to the 
specific features of the social group which constitutes the school. Furthermore, it has 
been clear that the analysis of the participative action of the students’ families changes 
due to the own families objectives in participating and what teachers, principals and 
staff members expect to happen, as well as for the way the participation time and space 
are taken for those actors. Thus we can conclude that there is a variety of ways of 
participation of the families that, although they are not well recognized, they are 
legitimate, once they favor the fulfillment of school social function and contribute to the 
construction of a democratic academic culture. 

  
 

KEY-WORDS: participation, public school, family, democratic management. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objeto a participação da família de estudantes no 

cotidiano escolar, investigando, especificamente, os elementos da participação na 

gestão da escola. As inquietações acerca da temática provieram de estudo anterior 

realizado no Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia na Universidade Federal de 

Pernambuco, em que buscamos identificar como as famílias de estudantes estavam 

compreendendo e participando do processo de avaliação da aprendizagem das crianças 

da Educação Infantil. Nessa pesquisa, foi evidenciado que os pais/responsáveis dessas 

crianças, apesar de demonstrarem uma compreensão da avaliação numa perspectiva 

emancipatória, tinham uma participação que pouco interferia no processo de ensino e 

aprendizagem, bem como na gestão da escola. Este último aspecto, então, nos levou a 

um aprofundamento no estudo da participação familiar, em que pudemos conhecer o 

contexto sócio-político que permeou a institucionalização da participação social na 

escola.   

No Brasil, podemos dizer que a intervenção da sociedade em instituições 

públicas, como a escola, começou a ser desenhada desde a década de 1930, quando o 

país inicia um processo de modernização e desenvolvimento impulsionado pela 

reestruturação econômica necessária após o Crack de 1929. A mudança de um modelo 

agroexportador para o de substituição de importações é crucial na instalação de um 

processo de industrialização que intensificou o crescimento urbano e acabou 

acarretando em pressões pela ampliação das oportunidades educacionais. No entanto, 

apesar de se expandir a oferta de ensino e aumentar-se o nível de escolarização, não se 

viu esforços para garantir a universalização do ensino fundamental.  

Numa conjuntura em que se mesclaram momentos de abertura política, 

caracterizada especialmente por momentos de égide de uma democracia populista e por 

outros de fechamento, marcada pelo Estado autoritário, a educação se constituiu como 

questão nacional e, entre os anos finais da década de 1940 e iniciais da de 1960, ganha 

maior destaque quando a crise do sistema de ensino passa a ser amplamente debatida e 

problematizada. A cena é protagonizada por dois grandes grupos, um composto por 

educadores (inclusive aqueles vinculados ao movimento escolanovista), intelectuais, 

artistas, estudantes e líderes sindicais que representavam os ideais liberais e lutavam 

pela defesa da escola pública e outro composto por líderes políticos, religiosos e 
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militares que representavam os ideais da ala conservadora do país e defendiam os 

interesses dos setores privatistas. A promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61) se apresentou como resultado desse embate, no 

qual encontrou-se um escasso atendimento às demandas sociais emergentes, mantendo 

sem respostas problemas fundamentais como a destinação social da educação, o 

conteúdo do ensino e sua relação com o trabalho. Esse episódio provocou uma onda de 

manifestações em todo o país que reivindicavam que tais problemas fossem 

solucionados a partir de sua inclusão nas reformas de base, demonstrando, assim, a 

força que a participação da sociedade pode ter. Segundo Azevedo, J. (2008, p. 39),  

 

As amplas mobilizações que emergiram no país à época constituíram-
se num espaço em que as classes populares assumiram, pela primeira 
vez, o papel de atores políticos autônomos, apesar de isto ter ocorrido 
durante um curto período. As reformas de base foram o principal 
móvel das suas lutas, caracterizando essa autonomização. 

 

De fato, esse processo de intervenção social e de luta pela garantia de direitos 

básicos é interrompido e o setor educacional passa a ser regulado segundo os 

parâmetros autoritários característicos do regime de exceção implementado. Durante os 

vinte e um anos de ditadura militar, reformas profundas nas diretrizes para a educação 

foram outorgadas em nome do bem social e do atendimento ao interesse das minorias, 

mas a intenção maior era ajustar-se ao novo modelo de produção capitalista, 

especialmente na formação de mão-de-obra qualificada para suprir as necessidades das 

indústrias instaladas no território nacional. Porém, a crise do modelo fordista e do 

Estado de Bem-Estar ocasionou uma profunda recessão e crise fiscal, levando o mundo 

a mais uma reestruturação cujo novo modelo de acumulação se alicerçou no dogma do 

mercado livre e requereu uma menor atuação do Estado, sendo este agora dotado de um 

caráter apenas regulador. Com essa nova ordem mundial e a crescente insatisfação da 

população com o modo de governo do regime militar deu-se início ao processo de 

redemocratização do Estado brasileiro cuja reforma político-social esteve permeada 

constantemente pela participação da sociedade, inclusive com a aliança de grupos de 

interesse.  

A partir da década de 1980 pudemos assistir a uma efetiva intervenção social na 

definição de políticas públicas e na garantia da instituição de um Estado Democrático 
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brasileiro, ao menos no âmbito legal. A instalação da Assembléia Constituinte e a 

promulgação da Constituição Federal em 1988, com a preocupação em assegurar os 

direitos humanos, sociais e econômicos, reforçam esse dado. No campo educacional, 

sob as influências da nova Carta Magna, a participação e o princípio democrático 

alcançaram um alto grau de legitimidade na década de 1990, pois assumiu uma 

conotação que vai além dos interesses individuais e também representou a luta coletiva 

pelos direitos sociais. Uma participação que ultrapassa o espaço da parceria na execução 

de ações, mas que também incide nos processos de decisão quer seja no espaço local, 

escolar, quer seja em órgãos do sistema de ensino. Dois marcos significativos nessa 

configuração foram a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, realizada em 

Jomtien/ Tailândia em 1990, e a promulgação, em 1996, da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). No entanto, é neste período que a 

questão educacional começa a ser enfrentada como um problema de natureza 

administrativa e, por isso, o governo atribui maior centralidade à gestão da escola 

pública, imprimindo maior racionalidade a mesma no sentido de que esta funcionasse 

buscando cumprir objetivos, para equacionar problemas, para otimizar recursos e 

adotar, na maiorias das vezes, planejamento por objetivos e metas. Entretanto, o seu 

caráter excludente, devido aos altos índices de repetência e à expressão do autoritarismo 

em sua estrutura trouxe o movimento social reivindicando maior democracia na gestão 

da educação e defendendo o direito de escolarização para todos, a universalização do 

ensino e a ampliação da participação da comunidade na gestão da escola. (OLIVEIRA, 

D., 2008) 

Contudo, o alargamento da democracia na gestão da educação trouxe à tona a 

problemática da participação e entendemos que atualmente esta tem sido vista em três 

momentos. Inicialmente, quando as questões se dirigiam apenas à existência de espaços 

de participação social no âmbito institucional (criação de fóruns, conferências, 

conselhos, etc.), depois quando as inquietações se conduziram à legitimidade da 

participação dos sujeitos envolvidos nas instituições (caso da delimitação dos 

segmentos representados nos Conselhos Escolares, de Saúde, Orçamento Participativo, 

etc.) e, por fim, com o problema da efetividade da participação, ou seja, do sentido que 

tem para seus atores e a forma como estes têm participado. 

A família como um desses atores participativos vem nesse mesmo movimento 

passando por um processo de ressignificação social, tendo de forma específica uma 
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nova atuação no que se refere à relação família-escola. Pouco antes da década de 1980, 

a participação da família na escola restringia-se às festas comemorativas, o que 

configurava certa passividade na sua relação com a escola. A partir da década de 1990 

ela passa a ser vista como um dos atores da comunidade escolar e passa a ter uma 

postura mais ativa, interferindo tanto nas questões pedagógicas quanto político-

administrativas. 

O contexto de ampliação da participação da família na escola tornou mais 

evidente algumas tensões vividas entre essas duas instituições. O círculo vicioso de 

culpabilizações: escola x família, família x escola se tornou cada vez mais forte, embora 

alguns estudos venham apontando que uma maior participação da família na escola 

pode contribuir na melhoria do desempenho escolar das crianças, bem como na 

possibilidade de uma gestão escolar mais democrática (PINTO et al., 2006; CORREA, 

2006; PARO, 2002). Esses mesmos estudos, no entanto, indicam que a participação da 

família ainda se dá de forma insuficiente e/ou limitada em boa parte dos 

estabelecimentos de ensino, apesar do desenvolvimento de alguns programas 

governamentais que visam o fortalecimento da participação. Além disso, a possibilidade 

de participação das famílias e da comunidade como um todo na escola demonstrou seu 

lado positivo e negativo, pois, enquanto tornou gradativamente “público o espaço 

público”, também permitiu que práticas de grupos específicos (político-partidários ou 

não) fossem disseminadas e seus interesses particulares atendidos numa espécie de 

democracia velada. A comunidade escolar tornou-se sujeito dos interesses individuais 

ao invés das pessoas que a constituem se posicionarem como atores desse espaço social 

em prol do bem coletivo. 

Diante dessa conjuntura chegamos ao seguinte questionamento: Que 

concepções e práticas de participação da família têm se instituído no cotidiano das 

escolas públicas? 

Partimos do pressuposto de que uma maior participação dos atores sociais no 

âmbito da instituição escolar conduz esses sujeitos, em nosso caso específico a família, 

a uma forte interferência na construção de uma cultura democrática nas relações sociais 

dentro e, consequentemente, fora da escola. Além disso, perseguimos a crença de que há 

uma multiplicidade de práticas de participação, com formatos e intenções os mais 

diversos, que ainda não foram vistos ou considerados relevantes por estudos anteriores e 

até mesmo pelos sujeitos escolares, inclusive a própria família.   
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Analisando os estudos referentes à participação da família na escola, observamos 

que a grande maioria das pesquisas investigou o cunho pedagógico da relação família-

escola na melhoria da qualidade do ensino (AQUINO, 2008; NOGUEIRA, 2006; 

PINTO et al., 2006; CARVALHO, Mª E. 1996) e que poucas se interessaram no cunho 

político dessa relação no que se refere à gestão escolar (SILVA & LIMA, 2009; 

CORREA, 2006; PARO, 2002, 2003;  SANTOS FILHO, 1998). Na produção 

acadêmica de nosso Programa de Pós-Graduação, o aspecto político da participação da 

família na escola foi, de certa forma, contemplado nas pesquisas que teceram análises 

sobre os Conselhos Escolares (ANDRADE, E., 2007; MATOS, 2006; ANDRADE, Mª., 

2005; MACIEL, 1995), uma vez que a família corresponde a um dos segmentos 

representados. No entanto, não foi encontrado nenhum estudo que tenha dedicado-se a 

investigar a participação familiar de forma exclusiva.  

De modo geral, observamos que o campo de investigação sobre família e 

educação escolar é, por um lado, bastante explorado na área da Psicologia e História da 

Educação (OLIVEIRA, C., 2007; SZYMANSKY, 2007; KLAUSS, 2004; ARIÈS, 

1978), mas, por outro, ainda não foi contemplado de forma aprofundada nos estudos 

sobre Políticas Educacionais e Gestão da Escola. 

Esse fato, entretanto, reflete a própria história da participação da família na 

escola, que sofreu várias mudanças, sendo inicialmente relacionada apenas às questões 

pedagógicas e só depois passando a incluir as questões administrativas, tratadas sob os 

termos da gestão escolar. Este último aspecto ganhou força a partir das normatizações 

legais instituídas no país, especialmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96) que, reafirmando o disposto na Constituição Federal de 

1988, assume que o ensino ministrado terá como base o princípio da gestão democrática 

nas escolas públicas (Art. 3º, VIII), cujas normas serão definidas pelos sistemas de 

ensino, a fim de atender as suas peculiaridades, tomando como princípios “a 

participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola” (Art. 14, I) e “a participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes” (Art. 14, II), além de assegurar progressivos graus de 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira às unidades escolares (Art. 

15). 

A necessidade de participação de diferentes atores sociais na escola parece ser 

uma questão já consensuada pelos estudiosos da educação, bem como pela sociedade 
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em geral. Mas, entender as condições em que essa participação tem se tornado realidade 

ainda merece atenção, pois acreditamos que a participação social na escola, em nosso 

caso específico, a participação da família, inscreve-se num processo, sempre em 

construção, de relações democráticas na sociedade, em que há o entendimento de que os 

sujeitos sociais não agem de forma homogênea ou única, mas, pelo contrário, assumem 

posturas diferenciadas dependendo do tempo e dos espaços em que se inserem.  

A partir disso e da compreensão de que o modo como a família participa se 

configura como aspecto de poder no cenário político institucional, definimos como 

objetivo de nossa pesquisa analisar as concepções e práticas que têm se instituído no 

cotidiano das escolas públicas sobre a participação da família dos estudantes.  

O olhar que tecemos sobre essa participação circula em volta das diretrizes de 

gestão democrática (nacional e municipal) e das ações governamentais que da mesma 

forma acabam por envolvê-la1. Essas orientações legais, a nosso ver, abriram caminho 

para a construção de uma cultura democrática de descentralização do poder, de uma 

relação de autoridade partilhada na escola, porém não possibilitam que o desejo de uma 

crescente intervenção na ação estatal seja de fato realizada ou que o interesse e o 

engajamento dos sujeitos nas questões locais sejam fortalecidos. 

Assim, acreditamos que essa pesquisa possui grande relevância social na medida 

em que pode contribuir na reflexão da sociedade sobre a sua participação nas 

instituições escolares e demais instituições sociais, bem como dar subsídios a um 

redirecionamento das políticas educacionais que visam fortalecer as relações 

democráticas na escola.  Gohn (2001, p. 13-14) ratifica nossas considerações ao afirmar 

que  

 

O entendimento dos processos de participação da sociedade civil e sua 
presença nas políticas públicas nos conduz ao entendimento do 
processo de democratização da sociedade brasileira; o resgate dos 
processos de participação leva-nos, portanto, às lutas da sociedade 
por acesso aos direitos sociais e à cidadania. 
 

 A participação que se quer e se pratica no cotidiano das escolas públicas 

brasileiras insere-se nesse processo maior de construção de uma sociedade democrática, 

mas, mais do que isso, vai desenhando um dos caminhos para o alcance pleno da 

                                                 
1 Programas como Bolsa-família, Erradicação do Trabalho Infantil, Escola Aberta, etc. 
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cidadania, dos direitos sociais e humanos. A par das diferentes trajetórias que podem ser 

tomadas na análise das concepções e práticas de participação social em determinado 

espaço e tempo, delimitamos como objetivos específicos da nossa pesquisa: 1) 

Identificar as concepções de participação dos pais/responsáveis e dos profissionais da 

escola; 2) Verificar quais os mecanismos que os pais/responsáveis utilizam para exercer 

e reivindicar sua participação; 3) Investigar se os profissionais da escola propiciam ou 

dificultam essa participação e como isso ocorre; 4) Identificar a concepção de 

participação e quais recursos são impulsionados pela gestão do sistema público de 

ensino da cidade do Recife. 

 A fim de alcançar tais objetivos fizemos um percurso metodológico pautado na 

Teoria do Cotidiano (CERTEAU, 2008) e em contribuições dos Estudos nos/dos/com 

o Cotidiano Escolar (OLIVEIRA, I., 2008; FERREIRA, 2003) uma vez que nos 

interessamos em analisar tanto os momentos de participação institucionalizados, ou 

seja, os encontros planejados entre família e escola, como também os momentos em 

que a participação dos pais/responsáveis dos estudantes acontecia sem programação 

prévia e/ou específica. Com isso, pudemos analisar a participação compreendida tanto 

no campo das estratégias como no das táticas, sendo a primeira determinada 

prioritariamente pelo espaço de definição e a segunda pelo tempo. 

 Assim, servimo-nos de técnicas da abordagem etnográfica para a coleta de dados 

e realizamos quatro meses de observação das atividades diárias de duas escolas da 

Rede Municipal de Ensino do Recife conhecidas por terem uma gestão comprometida 

com o fazer democrático e uma significativa articulação com a comunidade. Durante 

esse período, também realizamos entrevistas abertas com pessoas da comunidade 

escolar e recolhemos documentos e atas de reuniões das instituições. Após esse 

momento recolhemos documentos normativos das escolas e do município junto à 

Comissão de Gestão Democrática da Secretaria de Educação da cidade e ainda 

retornamos as instituições de ensino para realizar entrevistas semi-estruturadas com as 

diretoras e os representantes dos pais/responsáveis no conselho escolar. Os dados 

coletados foram registrados em diários de campo e gravações de áudio. 

 O exame das informações foi realizado a partir da construção de uma matriz 

analítica em que buscamos categorizar a participação das famílias dos alunos 

considerando: a) os momentos em que aconteciam as intervenções; b) os tipos de 

reivindicações; c) o ente familiar que se colocava como responsável pela criança e que 
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comparecia na escola; d) as dificuldades, bem como as possibilidades, apresentadas 

pela instituição a essa participação; e) os resultados decorrentes das colocações; e, f) a 

atuação dos representantes dos pais/responsáveis no conselho escolar. A análise dos 

dados procurou, acima de tudo, está em consonância com a revisão bibliográfica 

desenvolvida nos capítulos iniciais desse estudo que viabilizou a constituição de 

parâmetros teóricos a partir da discussão relativa aos conceitos de democracia, 

participação, família e escola. 

 No primeiro capítulo deste trabalho, o debate envolve o aspecto histórico da 

ordenação político-social e suas confluências com a economia e a cultura mundial e 

nacional. Apresenta os apontamentos de alguns estudos em relação às perspectivas 

democráticas, os sentidos e formas de participação e os aspectos da gestão democrática 

na cultura organizacional escolar. 

 No segundo capítulo, tecemos um diálogo referente à compreensão de família 

construída socialmente, destacando a importância que suas diversas formas de 

organização têm representado nos debates e medidas tomadas em espaços mais 

restritos, como a escola, e em outros mais amplos, como o das secretarias 

governamentais. Assim, trazemos de forma breve a análise de alguns estudos 

educacionais que fazem menção à família e, com isso, procuramos explicitar como ela 

vem ocupando o espaço escolar, ressaltando as nuances presentes entre a função social 

da escola e sua relação direta com o modo de gestão instituído, o que inclui a 

participação. 

 O terceiro capítulo apresenta a base teórico-metodológica da pesquisa, 

demonstrando de forma mais específica os procedimentos de coleta e análise dos 

dados, apresentando também uma contextualização e caracterizações do campo 

empírico do estudo. 

 No quarto e quinto capítulos, é feita a exposição da análise dos dados 

considerando as categorias analíticas elencadas e discutidas nos capítulos anteriores. O 

arranjo destas permitiu a apresentação dos resultados considerando as várias faces da 

realidade pesquisada, tanto a que estava expressa nos referenciais normativos e 

notícias divulgadas em veículos de informação, quanto a que se expressava nas 

práticas observadas do cotidiano escolar, como os significados da participação para 

famílias e demais sujeitos da escola, os mecanismos para o exercício e reivindicação 

da participação das famílias e as (im) possibilidades da participação familiar na escola. 
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 Finalmente, exibimos na conclusão algumas considerações sobre o objeto 

estudado, salientando os caminhos vistos como possibilitadores à melhoria e 

fortalecimento da participação social na escola e, consequentemente, da cultura 

democrática, assim como os novos questionamentos que despontam a estudos 

posteriores. 
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CAPÍTULO 1 

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO  

 

O processo de democratização que a sociedade brasileira e, particularmente, a 

escola pública vem vivenciando nas últimas décadas trouxe a participação como uma 

problemática social emergente. No entanto, esta se apresentou de maneiras diversas, 

acompanhando as oscilações do processo de construção e, por vezes, de desconstrução, 

das práticas democráticas na política do país. As medidas tomadas no campo 

educacional conseguem, de certa maneira, representar os rumos da governança 

brasileira caracterizada ora por continuidades, que também figuravam como 

continuidades descontínuas, ora por descontinuidades. Nesse caminho de implantação 

de um Estado Democrático alguns fatos se destacaram e nos ajudam a compreender 

melhor a importância e centralidade que a participação foi tomando no cenário político-

social. As ações promovidas pelo governo e pela sociedade civil a partir da década de 

1930 nos dão um painel claro da conformação participativa e democrática oscilatória no 

país.  

Em meio a um regime fechado, tivemos importantes movimentos sociais que 

influenciaram as decisões tomadas no campo educacional e se colocaram como 

questionadores da situação daquele momento e que até hoje são vistas como 

reivindicações atuais. Um desses movimentos foi encabeçado pela Associação 

Brasileira de Educação (ABE) que, através do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, 

representou o auge da luta ideológica, uma vez que precisou o sistema de ideias dos 

reformadores e acabou aprofundando os debates e polêmicas acerca da organização do 

ensino.  

Este documento, elaborado por 26 educadores e endereçado “Ao povo e ao 

Governo”, propunha a reconstrução social por meio da reconstrução educacional, ou 

seja, a implementação da democracia no país teria como base a educação escolar. Em 

vista disso, um dos maiores educadores desse grupo declarava: “Só existirá democracia 

no Brasil, no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa 

máquina é a da escola pública.” (TEIXEIRA, 1936, p. 247 apud VERA E SILVA, 

1998). Assim, podemos perceber a importância da escola enquanto espaço de 

fortalecimento da democracia para a época, tendo, por consequência, o princípio da 
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participação e integração de todos os grupos sociais e a defesa do eminente papel do 

Estado na condução do processo escolar.  

A atitude desse grupo de educadores muito influenciou as normatizações legais 

que viriam a ser sancionadas posteriormente, apesar de haver perspectivas diferenciadas 

quanto ao alcance democrático via educação, como era o caso das propostas de Anísio 

Teixeira e Fernando de Azevedo. Segundo Cury (1984), enquanto o primeiro pensava 

numa escola que produziria o “homem novo” por ser “aberta a todas as classes e 

camadas, ou seja igualmente a todos, torna-se um instrumento capaz de reconstruir a 

sociedade.” (Ibidem, p. 21); o segundo era mais reticente quanto às possibilidades das 

“massas”, acentuando o aspecto da “formação das elites”, pois entendia que “a educação 

que aloca os indivíduos conforme seus dons, os diferencia e com isto dá coesão ao todo 

social.” (Ibidem, p. 21)             

Os anseios e reclamos dos Pioneiros, apesar de algumas restrições, foram 

considerados nas disposições da Constituição Federal promulgada em 1934 e, embora 

tenham sido revistas na de 1937, que tinha um caráter autoritário, logo foram retomadas 

na Constituição de 1946, que também traduzia o clima de afirmação da democracia 

disseminado no mundo com o ambiente do pós-guerra. A política dominante nos 

governos compreendidos entre 1946 e 1964, denominado por alguns como tempos de 

democracia limitada ou restringida, tem como base um conjunto de elementos que se 

articulam mutuamente. Assim, “O populismo concorre no sentido de um apelo direto à 

participação das massas populares sob controle do governo.” (VIEIRA e FARIAS, 

2007, p. 104, grifo nosso) 

A democracia populista se mostrava insuficiente na resolução dos problemas 

educacionais da nação e seu “populismo” podia ser substituído por um “prometismo”. 

Porém, épocas ainda mais difíceis para a construção de uma sociedade igualitária e 

justa, que se buscava com a democracia, surgiram com a instauração do regime militar 

que, mesmo violando-a sistematicamente, nunca se apresentou como antidemocrática, 

mas, ao contrário, como uma revolução que a defendia dos perigos do comunismo. 

Tendo em vista tais aspectos, Coutinho (2002, p. 12) faz uma advertência quanto ao 

cuidado que devemos ter quando usamos a palavra democracia, pois “[...] o fato de que 

todos hoje se digam ‘democratas’ não significa que acreditem efetivamente na 

democracia, mas sim que se generalizou o reconhecimento de que a democracia é uma 

virtude.” 
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Nos anos finais da década de 1980, vimos os anseios democráticos efetivarem na 

área educacional uma aceleração da implementação de medidas políticas de ampliação 

do acesso à escola básica. No entanto, graves problemas foram enfrentados uma vez que 

patamares de evasão elevadíssimos logo surgiram devido aos altos índices de 

reprovação. Tais acontecimentos, mais uma vez, levaram a população a se organizar e 

exigir dos governantes formas de enfrentamento dos problemas. Tendo com isso, 

inclusive, a participação direta de representantes de organizações da sociedade civil, 

principalmente quando se viu a necessidade de ter uma nova legislação educacional para 

o país.  

Nos anos de 1990, a luta pela democratização do ensino, na esfera da educação 

básica, assume a demanda por qualidade, uma vez que foi percebida a insuficiência de 

apenas garantir o acesso à escola. No entanto, aliar acesso e qualidade na educação 

ofertada pelo sistema público de ensino implicava, em especial, pensar na maneira mais 

eficaz de geri-lo financeiramente. Com essas demandas e mediante um quadro de 

reformas gerais na sociedade, o Estado imprime maior racionalidade à gestão da 

educação pública e com isso passa a regular as formas de participação/intervenção das 

pessoas nas instituições que têm, apenas em princípio, um caráter mais aberto e 

participativo, pois o que de fato passamos a assistir foi um franco controle. 

De acordo com Frigotto (2002), o contexto nacional nesse período foi de 

retrocesso democrático, pois presenciamos um desmonte dos direitos públicos, 

alcançados na década anterior, meados de 1980, em áreas cruciais como: saúde, 

educação, trabalho, cultura, habitação, transporte e aposentadoria, a partir do momento 

em que os governos vigentes pretenderam perseguir a doutrina dos organismos 

internacionais. Através de mecanismos de desregulamentação, descentralização, 

flexibilização e privatização, tais governos, em nome do ajuste da economia e da 

atração de capital especulativo, fizeram a sociedade transitar de uma ditadura civil-

militar para uma ditadura do capital.  

Apesar disso, perpetuaram-se no discurso político, até os dias atuais, os 

conceitos centrais de uma proposta de democracia social. Desse modo, parece 

importante realizar uma análise acurada desses conceitos a fim de sabermos identificar a 

abordagem na qual estejam vinculados, suas formas de apresentação e como isso se dá 

estritamente no espaço escolar.  
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1.1      Perspectivas democráticas e de participação social 

 

A democracia tem sido posta como princípio fundamental das relações sociais, 

políticas e econômicas no conjunto da sociedade globalizada. Por vezes, temos visto a 

democracia servir de referência para julgar o nível de desenvolvimento, de progresso 

político, dos mais diversos países, como também se coloca como bandeira de luta dos 

grupos que anseiam por condições de vida mais justa e digna aos seres humanos. Apple 

(1997) destaca que o significado da democracia apresenta uma ambiguidade em nossos 

dias, pois tem sido usada tanto para embasar movimentos por direitos civis, quanto para 

favorecer às causas da economia de livre mercado.   

Essas tensões e, de certa forma, contradições no sentido do agir democrático, 

talvez expressem a questão da incompatibilidade entre democracia e capitalismo. Santos 

(2002), ao argumentar sobre a ampliação do cânone democrático, relata que o desejo em 

colocar limites à propriedade privada tem fomentado a construção de democracias 

alternativas ao modelo liberal, como, por exemplo, a democracia participativa, popular e 

desenvolvimentista. 

O autor explica como a expansão global da democracia liberal coincidiu com a 

séria crise da dupla patologia nos países onde ela mais parecia ter se consolidado, os 

países da Europa e América do Norte. Essa crise foi identificada como a patologia da 

participação, em que se elevou o número de abstencionismo nos processos de votação 

eleitoral, e a patologia da representação, em que os cidadãos se sentiam cada vez menos 

representados pelos políticos que elegeram. Tais acontecimentos, juntamente com o fim 

da guerra fria e a intensificação dos processos de globalização, provocaram uma 

reavaliação da questão da homogeneidade da prática democrática. Assim, a emergência 

da democracia no século XX também denota certa resistência ao modelo hegemônico 

que tenta escamotear uma estrutura de relações de injustiça e desigualdade social entre 

os povos.  

A globalização neoliberal perpassa essa conjuntura do debate democrático e, 

apesar dela se configurar como importante fator explicativo dos processos econômicos, 

sociais, políticos e culturais das sociedades nacionais, suas implicações práticas nos 

levam a crer que, mesmo sendo essa globalização a configuração dominante, ela não é a 

única. Santos (2002) indica que em oposição a ela emerge uma “outra globalização”, 
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composta pelas redes e alianças transfronteiriças entre movimentos, lutas e organizações 

locais ou nacionais que em todo o mundo se mobilizam para lutar contra as mazelas, de 

ordem natural e social, produzidas direta e indiretamente pela globalização neoliberal.  

Numa pesquisa que visava analisar iniciativas, organizações e movimentos 

progressistas em cinco domínios sociais (democracia participativa; sistemas alternativos 

de produção; multiculturalismo, justiça e cidadania culturais; luta pela biodiversidade 

entre conhecimentos rivais; novo internacionalismo operário) o autor observou que o 

Brasil é um dos países onde a construção dessa “outra globalização” está sendo 

possível. A tentativa de instaurar uma cultura democrática nos espaços escolares nos 

parece ser uma dessas possibilidades, pois a apropriação dos mecanismos que 

viabilizam as relações democráticas em âmbito local, comunitário, pode suscitar uma 

movimentação popular em prol do cumprimento dos deveres do Estado e dos direitos 

sociais. Entre estes está a educação e, portanto, vemos nos pais/responsáveis dos 

estudantes um dos atores que protagonizam essa nova conjuntura.  

 Assim como Santos (2002), Laclau e Mouffe (1993) desenvolvem uma 

discussão sobre essa pluralidade característica da democracia. Segundo Marques (2007), 

esses autores concebem que na atualidade a democracia é radicalmente alcançada pela 

sociedade quando se assume seu caráter contingente e essencialmente aberto a todos os 

seus valores, indicando, com isso, a necessidade de se abandonar o desejo por um 

fundamento único, como a moral ou a razão. Tal fato também se impõe porque a 

formação da sociedade democrática moderna é vista pelos autores como sendo baseada 

num modelo em que o poder, a lei e o conhecimento se encontram diante de uma 

indeterminação absoluta, haja vista os diferentes sentidos que lhe são atribuídos em 

cada espaço e tempo social. Além disso, a dimensão da nova luta e a diversidade das 

relações sociais torna imprescindível a consideração do sujeito como um agente 

descentralizado, constituído na multiplicidade de posições subjetivas. Vejamos uma de 

suas afirmações: 

 

[...] devemos abordar o agente social como uma pluralidade, 
dependente das várias posições de sujeito, através das quais o 
indivíduo é constituído, no âmbito de várias formas discursivas. [...] a 
peculiaridade dos novos movimentos sociais [...] é que um conjunto 
de posições do sujeito a nível de local de residência, aparatos 
institucionais, várias formas de subordinação cultural, racial e sexual, 
tornaram-se pontos de conflito e mobilização política. A proliferação 
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destas novas formas de luta resulta da crescente autonomização das 
esferas sociais nas sociedades contemporâneas, autonomização essa 
sobre a qual somente se pode obter uma noção teórica de todas as suas 
implicações, se partimos da noção do sujeito como um agente 
descentralizado, destotalizado. (LACLAU, 1986, p. 43) 

  

 Laclau e Mouffe também ressaltam o modo como os conflitos devem ser 

entendidos nessa perspectiva democrática, em que o adversário não é visto como um 

inimigo a destruir, mas como um rival cuja existência é legítima e reconhecida. Esta 

dimensão é denominada pelos autores, mais particularmente por Mouffe (2003), de 

“pluralismo agonístico”, que parte do entendimento de que todo processo democrático 

envolve exclusão, porém, numa democracia antagonista, essa exclusão visará eliminar o 

outro, enquanto na tendência agonística, reconhecerá o outro como um oponente em 

potencial que, em outro momento poderá vir a ser hegemônico.  

Essa visão vai de encontro às teses que acreditam que o agir democrático só se 

consolida quando da formulação de consensos racionais, pois compreende que os 

consensos são sempre contingentes, provisórios. 

 

Devemos aceitar que cada consenso existe como resultado temporário 
de uma hegemonia provisória, como estabilização do poder e que ele 
acarreta alguma forma de exclusão.  Idéias de que o poder poderia ser 
dissolvido por meio de um debate racional e de que a legitimidade 
poderia ser baseada na racionalidade pura são ilusões que podem 
colocar em risco as instituições democráticas. (MOUFFE, 2003, p. 
112-117 apud BURGOS, 2007, p. 132)  

 

Acreditamos que as ideias de Santos, Laclau e Mouffe nos apontam caminhos 

para a construção de relações mais democráticas nas escolas públicas que entendemos 

ser um elemento de grande importância na transformação e emancipação da sociedade. 

Pois, “Somente na medida em que os agentes sociais participam em totalidades 

coletivas suas identidades se constroem de um modo tal que os fazem capazes de 

calcular e negociar com outras forças.”2 (LACLAU, 1993, p. 133, tradução nossa) 

A conquista dessa emancipação social, que desde já se coloca como algo em 

constante transformação, poderá ser alcançada por meio da democracia participativa 
                                                 
2“Sólo em la medida em que los agentes sociales participan em totalidades colectivas sus identidades se 
construyen de un modo tal que los hacen capaces de calcular y negociar con otras fuerzas.” (LACLAU, 
1993, p. 133)  
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que, segundo Santos (2002), vem sendo reinventada no início do século XXI. O 

principal elemento que nos faz seguir essa abordagem é o fato de que ela reconhece que 

novos atores necessitam ser levados em conta no processo democrático. A isso 

acrescentamos a importância de se analisar a participação, especialmente de cunho 

institucional, não apenas no que concerne à presença desses atores, mas na efetiva 

intervenção e envolvimento nos processos decisórios. 

A reinvenção da democracia participativa na qual o autor se refere pode ser 

observada em algumas instituições escolares e possui referências nas próprias 

disposições legais para a educação que, a partir de novas perspectivas de administração, 

ou melhor, de gestão, tem levado a comunidade escolar, especialmente das escolas 

públicas, a serem protagonistas de seus cotidianos através de intervenções mais diretas 

nos assuntos necessários e as pessoas envolvidas, como, por exemplo, as questões 

didáticas de sala de aula com os docentes, a utilização dos recursos financeiros pela 

direção, etc. Dentre as possibilidades de participação que são postas nessa nova 

configuração ainda é importante atentar para a sua multiplicidade de entendimentos e 

usos. 

 

 

1.2 Os sentidos e formas da participação 

 

Uma vez aceita a ideia de que a participação é um elemento fundamental para 

que a democracia se efetive, surge a discussão sobre os sentidos que ela pode ter em 

determinados grupos e espaços sociais. Assim como a democracia, a participação pode 

fortalecer a luta dos grupos populares como também pode contribuir para uma situação 

de conservação do controle do espaço e bem público por pequenos e mais favorecidos 

grupos. Isso justifica o fato da participação ser defendida tanto por grupos progressistas 

quanto tradicionais, pois ela garante que seus interesses sejam considerados no 

momento de tomada de decisões. 

Considerando o grau de interferência que a participação pode ter sobre 

determinadas organizações, somos levados a compreender o caráter de governança que 

possui. Esta possibilidade de direcionar as ações está inscrita na própria origem da 

palavra, pois participação vem da palavra parte e, dessa forma, quem participa está 
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fazendo parte, tomando parte e/ou tendo parte. Bordenave (1985), no entanto, nos alerta 

que é possível fazer parte sem tomar parte, ou seja, ter uma participação passiva. 

Mesmo assim, esta participação não está anulada de governança, pois aqueles que se 

negam a participar decidindo sobre questões de seu interesse ou do grupo ao qual faz 

parte está delegando aos sujeitos ativamente participantes o seu direito de escolha, a 

parcela de poder de decidir que possui. E, da mesma forma, estará sujeita àquilo que for 

decidido.  

De forma geral, podemos dizer que a participação é dotada de vários sentidos 

dependendo da ideologia do grupo que a defende, como também do nível com que os 

sujeitos sociais participam, especialmente na condução dos interesses públicos. São 

essas diferenciações que promovem ocasiões de conflito dada a disputa permanente que 

cada grupo trava em defesa de suas ideias e interesses. A participação social, dessa 

maneira, também se coloca como uma participação política.  

Dallari (1984), ao discutir sobre a razão dos conflitos na participação política, 

diz que eles também decorrem das próprias diferenças de individualidades, haja vista a 

consideração aristotélica de que o homem em si é um animal político, que há na 

natureza dos seres humanos a necessidade de viver em companhia de outros e, em vista 

dessas diferenças, carecem de uma forma organizada de convivência. É a partir desse 

ponto que se pode pensar na política como governo, como modo de cuidar das decisões 

de problemas da coletividade. Sobre a participação ou não dos sujeitos nessas decisões, 

o autor expõe:  

 

A pessoa que não quer ter o trabalho ou assumir a responsabilidade de 
decidir, está, nesse momento, tomando uma decisão: a de permitir que 
outros decidam em seu lugar [...] a participação não depende de se 
desejar ou não, pois mesmo aqueles que não tomam qualquer atitude 
são utilizados pelos grupos mais ativos, visto que o silêncio e a 
passividade são interpretados como sinais de concordância com as 
decisões do grupo dominante3. (Ibidem, p. 24-34) 

 

De acordo com Gohn (2001), o estudo da participação nos leva a considerar 

marcos conceituais, políticos e práticos. Para a autora, o primeiro (conceitual) apresenta 

um alto grau de ambiguidade e varia segundo o paradigma teórico em que se 

                                                 
3 É importante ressaltar que quando tratamos de grupo dominante estamos fazendo referência ao grupo 
que esteja no comando, podendo ser grupos atrelados as forças progressistas ou grupos conservadores. 
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fundamenta. O segundo (político) é usualmente associado a processos de 

democratização em curso ou em lutas para sua obtenção, como também é utilizado 

como um discurso mistificador que busca a simples integração social de indivíduos, 

isolados em processos que visam reproduzir os mecanismos de regulação e 

normatização da sociedade que resultam em políticas de controle social. O terceiro 

(prático) diz respeito ao processo social propriamente dito, ou seja, às ações concretas 

concebidas nas lutas, movimentos e organizações. 

Podemos analisar com mais proximidade/clareza a participação da família de 

estudantes na escola focalizando o marco político indicado pela autora, pois, sob o 

aparente discurso de democratização dos espaços públicos, encontramos marcas 

salientes do caráter regulador dessa participação, como, por exemplo, a importância e 

cuidados com a composição da Unidade Executora (UEx) e com a atuação do Conselho 

Fiscal em relação à atuação do Conselho Deliberativo nos Conselhos Escolares. Esse 

controle cauteloso aparece, em geral, tanto em nível local (a escola) quanto no âmbito 

do sistema de ensino pelos departamentos e secretarias de educação quando, 

respectivamente, realizam e acompanham o que acontece na composição da UEx e na 

atuação do Conselho Fiscal com mais empenho do que com o Conselho Deliberativo. 

Não estamos, com isso, desconsiderando a importância dos órgãos de controle na 

construção de uma cultura democrática, porém acreditamos que a relevância do que é 

controlado está justamente na forma como as decisões foram tomadas, nos atores que 

participaram e nas discussões que se configuraram. Assim, as decisões não estarão 

subjugadas ao tipo de controle que será exercido, mas ao atendimento daquilo que a 

comunidade escolar necessita.  

Ao discorrer acerca dos marcos conceituais, a autora trata dos paradigmas 

analíticos e das teorias sociopolíticas sobre participação. Os paradigmas analíticos são 

formas “clássicas” de participação e possuem certas derivações: 1) a participação 

liberal, podendo ser liberal/corporativa ou liberal/comunitária; 2) a participação 

autoritária de direita ou de esquerda; 3) a participação democrática; 4) a participação 

revolucionária; e, 5) a participação democrático-radical. 

Segundo a referida autora, a participação liberal compreende os pressupostos 

básicos do liberalismo, defendendo a constituição de uma ordem social pautada na 

liberdade individual, buscando o fortalecimento da sociedade civil para que esta possa 

evitar as intervenções do Estado, pois tem sempre como objetivo a reforma da estrutura 
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da democracia representativa e sua melhora como um todo nos marcos das relações 

capitalistas. Baseado no princípio democrático de igualdade de todos os membros da 

sociedade, desconsiderando as questões das diferenças de classe, raça, etnia, etc., esse 

paradigma tem entre suas principais ações a diminuição dos obstáculos burocráticos à 

participação e a ampliação dos canais de informações aos cidadãos para que estes 

possam manifestar suas preferências antes que as decisões sejam tomadas. 

A derivação da participação liberal/corporativa é fundamentada na ideia de que a 

participação é um movimento espontâneo dos indivíduos, mas advém de um sentimento 

de identidade e concordância com uma certa ordem social, o chamado “bem-comum”. 

Já a participação liberal/comunitária, concebe o fortalecimento da sociedade civil 

através da integração dos órgãos representativos da sociedade aos órgãos deliberativos e 

administrativos do Estado, em que os grupos organizados participam no interior dos 

aparelhos de poder do Estado. Ambas as derivações caracterizam-se como uma forma 

de participação institucional porque visam articular o processo participativo à existência 

de organizações na sociedade. 

A participação autoritária visa a integração e o controle da sociedade e da 

política. Pode ocorrer em regimes políticos de direita, como o fascismo, e em regimes 

de esquerda, como o socialismo. Também é possível existir em regimes democráticos 

quando o espaço participativo são as políticas públicas engendradas, de cima para baixo, 

com o intuito de promover programas e projetos que apenas dissolvam conflitos sociais. 

A participação democrática, a revolucionária e a democrático-radical expressam as 

insatisfações com o modelo liberal e o autoritário. No entanto, são ideias relevantes 

desses dois modelos que fomentam as três novas vertentes. 

Nesse sentido, a soberania popular é o princípio regulador da participação 

democrática e é entendida como um fenômeno que acontece tanto na sociedade civil 

quanto nas instâncias institucionais do Estado.  A organização dos indivíduos se dá pelo 

sistema representativo, via processo eleitoral. Por representar em determinado grau uma 

fusão entre as perspectivas liberal e autoritária, apresenta debilidades no seu 

funcionamento, como a possibilidade de redes clientelísticas promovidas pelo poder 

econômico. Isso decorre do fato de a representação ser constituída basicamente pela 

delegação de um poder de representação sem interesse quanto à forma como esta é feita. 

Além disso, defende a competição no interior da sociedade civil e o respeito às 

hierarquias no interior do Estado, como ocorre em alguns conselhos onde é demarcado 

sua competência (deliberativo, consultivo, etc.) e os limites da participação popular.   



 30 

Já a participação revolucionária é interpretada também como participação 

radical, pois se realiza tanto pelos marcos do ordenamento jurídico vigente quanto por 

canais paralelos. Fundamenta-se em organizações que lutam contra as relações de 

dominação e pela divisão do poder político. Esta perspectiva é defendida por teóricos e 

ativistas que acreditam na necessidade de uma substituição da democracia 

representativa pela “democracia participativa”, em que o controle do poder deve ficar 

nas mãos da comunidade, implicando numa redistribuição total do poder. 

Por fim, a participação democrático-radical objetiva fortalecer a sociedade civil 

e alcançar uma nova realidade social (sem injustiças, exclusões, desigualdades, 

descriminações, etc.), tendo a participação uma característica pluralista, pois considera 

na mesma medida tanto os partidos políticos quanto os movimentos sociais e que são 

múltiplos os agentes de organização da participação social, assim como é variada a 

gama de experiências associativas (grupos de jovens, de idosos, etc.). Há neste modelo 

uma articulação entre a concepção de participação e cidadania, uma vez que “Participar 

é visto como criar uma cultura de dividir as responsabilidades na construção coletiva de 

um processo, é dividir responsabilidades com a comunidade.” (GOHN, 2001, p. 19). 

É importante destacarmos que nessa perspectiva a proposta de parceria, de 

permanente co-responsabilidade, necessita de uma constante atenção para que não se 

corra o risco de uma desresponsabilização total do Estado. É justamente a partir desse 

contexto que a relação família-escola vai tomando forma, pois a parceria buscada por 

ambas as instituições não traz muitos benefícios se alguma delas abre mão ou se 

esquece da responsabilidade que lhe é própria. A participação da família na escola não 

pode suprimi-la dos seus deveres para com a educação da criança, da mesma forma que 

a escola não é eximida de sua função nem pode repassá-la para a família. 

Gohn (2001) ainda expõe as ideias de autores que propõem outras formas de 

categorização da participação e preferem trabalhar com graus: Pateman, com a 

pseudoparticipação, a participação parcial e a participação total ou plena; Arnstein, com 

a manipulação (uma espécie de não-participação), a terapia, a informação e a consulta 

(formas comunitárias de participação de cunho mais prático e desdobrando-se em 

conciliação, associação, poder delegado e controle comunitário propriamente dito); e, 

Farjado, com o modo instrumental e o desenvolvimentista. 

O estudo de Pateman (1992) sobre participação e teoria democrática investigou a 

forma como trabalhadores da Iugoslávia interferiam nos processos de produção aos 

quais faziam parte. A autora, apoiada em estudos de outros teóricos (Verba, 1961; 
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French, Israel e Aas, 1960), identifica em suas análises três níveis de participação, 

tipificação que também poderia ser vista em outros espaços, como a escola, pois 

entendia que as decisões tomadas no âmbito de trabalho (especificamente o industrial) 

tinham grande efeito na vida dos indivíduos como um todo.  

O primeiro nível é a pseudoparticipação, onde não acontece participação na 

tomada de decisões, mas se cria um sentimento de que ela existe. O líder toma as 

decisões e os membros são limitados a defendê-las. Isto acontece por meio de uma 

abordagem de persuasão em que a liderança utiliza a discussão em grupo para induzir os 

membros a aceitarem seus objetivos que são, em geral, de interesse particular. Nesse 

sentido, Pateman destaca que para que a participação ocorra de fato é necessário que os 

indivíduos estejam devidamente informados sobre o assunto ao qual irão tomar decisões 

para que estas possam estar fundamentadas. 

O segundo nível é a participação parcial, em que as diferentes partes podem 

influenciar-se mutuamente na tomada de decisões, mas o poder de decidir compete a 

apenas uma delas. Ressalta-se neste tipo de participação a diferenciação no sentido dos 

termos “influência” e “poder”, pois a posição de quem tem o poder de influenciar a 

decisão não é a mesma de quem tem o poder de determinar o resultado, de poder 

decidir. 

O terceiro e último nível é a participação plena, na qual não há grupos com 

poderes desiguais de decisão. Todos os membros têm o mesmo poder de definir o 

resultado final, de tomar as decisões. 

A diversidade de sujeitos e situações no espaço escolar não nos permitiria 

identificar de forma particular o tipo de participação “realizado” pelas famílias dos 

estudantes se considerarmos os níveis indicados por Pateman. Além disso, também não 

buscamos um “tipo ideal” (no sentido weberiano) de participação, mas, considerando as 

análises dessa autora, atentamos para o fato de na escola haver modos mesclados de 

participação, especialmente dada a pluralidade dos atores educativos. 

Uma classificação semelhante, e de certa forma complementar, à de Pateman é 

elaborada por Mantovaneli Junior (2006) em seu estudo sobre as políticas públicas no 

século XXI. Nele, o autor discorre sobre a gestão das políticas públicas a partir da 

perspectiva de gestão multicêntrica, compreendendo que o processo político deve 

abarcar tanto as demandas do sistema político quanto dos sistemas sociais. O processo 

político multicêntrico se coloca como uma maneira de encaminhar a política agregando 
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valor ao processo decisório através da presença legítima e maior pluralidade de 

intervenientes possíveis. 

Nesse processo de gestão, a participação é avaliada em dois níveis que vão da 

participação dirigida (com certo sentido de manipulação) à participação discutida (que 

produz uma convergência de conhecimentos com a discussão das compreensões, 

saberes e convicções de todos os sujeitos participantes). Contudo, entre esses dois 

níveis, a participação pode ter ainda diferentes qualificações, a saber: a participação 

como processo de informação, como processo de consulta e como partilha do poder. 

O nível qualitativo mais simples é a participação apenas como processo de 

informação, em que os indivíduos são somente informados sobre as decisões tomadas e 

suas ocorrências. 

A participação como processo de consulta se encontra no nível intermediário, 

pois é possível se fazer consultas antes da tomada de decisões. Subdivide-se em: 1) 

consulta facultativa, onde críticas, dados e sugestões são solicitados à medida que os 

indivíduos necessitem; 2) consulta obrigatória, onde os indivíduos apesar de terem o 

poder de tomar a decisão final são obrigados a consultar outros sujeitos em dados 

momentos; 3) elaboração/recomendação, neste os indivíduos devem prestar 

esclarecimentos acerca da aceitação ou rejeição de propostas elaboradas e/ou medidas 

recomendadas por outros sujeitos. 

O mais qualificado nível é a participação como partilha do poder, na qual as 

decisões são diretamente compartilhadas. Variando em: 1) co-gestão, quando as 

decisões são definidas por mecanismos de administração compartilhada e/ou colegiada, 

o que implica num trabalho pautado na representatividade de cada grupo de sujeitos 

interessados; 2) delegação, quando sujeitos são escolhidos para atuarem 

autonomamente, sem necessidade de consultas; 3) auto-gestão, quando o poder é 

exercido coletivamente pelo grupo de sujeitos nas decisões que lhes são de interesse. 

Embora possamos perceber a gradação e a busca de uma forma de participação 

mais completa nas classificações aqui apresentadas, Mantovaneli Junior (2006, p. 66) 

nos alerta que  

 

Os níveis de variações e intensidades participativos dos processos 
decisórios tendem a se alterar conforme as peculiaridades, não apenas 
de natureza organizativa, mas também segundo os arranjos 
institucionais, cultura e interesses em foco. Portanto, nem a 
participação dirigida nem a discutida é alternativa melhor ou pior em 
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si, mas ambas são desejáveis e compreensíveis enquanto escolhas que 
precisam ser contextualizadas para serem compreendidas. 
 

Mais do que identificar o tipo de participação dos sujeitos considerando os 

diversos aspectos do seu contexto é importante levar em conta os modos compostos que 

esta pode apresentar. Pois, dependendo do assunto em questão, dos sujeitos envolvidos, 

do tempo e/ou do espaço onde ela acontece, podemos ter uma participação de caráter 

co-gestionário ou apenas de consulta e informação. O próprio traço de pluralidade do 

ser humano faz dessa consideração um dado válido, pois, por exemplo, um professor de 

uma escola pode reagir de forma diferente quando em meio a um problema com sua 

turma em relação ao mesmo problema na turma de outro professor, em que seu filho 

estuda. O posicionamento enquanto docente do estabelecimento de ensino se mistura 

com o de mãe/pai de estudante. Isso, então, nos leva a considerar uma margem de 

peculiaridade que cada escola pode potencialmente construir em seu cotidiano onde a 

gestão se desenvolve consoante a uma espécie de cultura organizativa. 

  

 

1.3      A gestão democrática na cultura organizacional escolar 

 

A escola é um dos espaços onde a democracia pode tomar concretude. Tendo o 

privilégio maior de possibilitar a socialização secundária dos seres humanos, ela 

promove situações cotidianas em que as relações sociais fabricadas demonstram o 

caráter ideológico dos sujeitos, seja ele democrático ou não. Além disso, a escola 

apresenta uma diversidade de formas de organização que são constituídas pela fusão das 

determinações internas, o microssistema, (normas e valores do próprio espaço escolar) e 

das externas, o macrossistema, (normas e valores dos órgãos de gerenciamento do 

Estado, especialmente do sistema de ensino).  

Nesse contexto, podemos dizer que atualmente duas dimensões perpassam a 

organização do trabalho educacional: a da administração e a da gestão. Lück (2008), ao 

discorrer sobre essas dimensões numa perspectiva de análise da gestão educacional 

como uma questão paradigmática, adverte-nos para o fato de não tomarmos tais 

dimensões de forma polarizada, pois na realidade prática o que existe é uma dinâmica 

interativa entre as mesmas, marcada por certas tensões às vezes.  
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Os sinais de mudança no modo de pensar, de perceber, de reagir e de se 

organizar na realidade educacional têm caracterizado uma evolução na concepção de 

gestão que, sem pretender anular, negar ou rejeitar, reconhece o paradigma da 

administração tomando uma postura que a supere, uma vez que a gestão competente se 

fundamenta em processos de administração igualmente competentes. No quadro a 

seguir, podemos analisar as diferenciações entre essas duas dimensões no que diz 

respeito aos seus pressupostos e processos sociais. No entanto, Lück (2008, p. 102, grifo 

da autora) ao expô-lo ressalta que essas diferenças “[...] devem ser vistas como parte de 

um continuum de uma mesma realidade, que pode se manifestar, com maior ou menor 

intensidade, de um lado ou de outro.” 

 

ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 
A realidade é considerada como regular, 
estável e permanente, portanto, previsível. 

A realidade é considerada como dinâmica e 
em movimento, portanto, imprevisível. 

Crise, ambigüidade, contradições e 
incerteza são consideradas como disfunções 
e, portanto, forças negativas a serem evitadas, 
por impedirem ou cercearem o seu 
desenvolvimento. 

Crise, ambigüidade, contradições e 
incerteza são consideradas como elementos 
naturais dos processos sociais e como 
condições de aprendizagem, construção de 
conhecimento e desenvolvimento. 

A importação de modelos que deram certo em 
outras organizações é considerada como a 
base para a realização de mudanças. 

Experiências positivas em outras organizações 
servem como referência à reflexão e busca de 
soluções próprias e mudanças. 

As mudanças ocorrem mediante processo de 
inovação, caracterizado pela importação de 
idéias, processos e estratégias impostos de 
fora para dentro e de cima para baixo. 

As mudanças ocorrem mediante processo de 
transformação, caracterizada pela produção de 
idéias, processos e estratégias, promovidos 
pela mobilização do talento e energia internos, 
e acordos consensuais. 

A objetividade e a capacidade de manter um 
olhar objetivo sobre a realidade não 
influenciado por aspectos particulares 
determinam a garantia de bons resultados. 

A sinergia coletiva e a intersubjetividade 
determinam o alcance de bons resultados. 

As estruturas das organizações, recursos, 
estratégias, modelos de ação e insumos são 
elementos básicos da promoção de bons 
resultados. 

Os processos sociais, marcados pelas 
contínuas interações de seus elementos plurais 
e diversificados, constitui-se na energia 
mobilizadora para a realização de objetivos da 
organização. 

A disponibilidade de recursos a servirem 
como insumos constitui-se em condição 
básica para realização de ações de melhoria. 
Uma vez garantidos os recursos, decorreria o 
sucesso das ações. 

Recursos não valem por eles mesmos, mas 
pelo uso que deles se faz, a partir dos 
significados a eles atribuídos pelas pessoas, e 
a forma como são utilizados, podendo, 
portanto, ser maximizados, pela adoção de 
óptica proativa.    

Os problemas considerados como sendo 
localizados, em vista do que podem ser 
erradicados. 

Os problemas são sistêmicos, envolvendo 
uma série de componentes interligados. 

O poder é considerado limitado e localizado; 
se repartido, é diminuído. 

O poder é considerado como ilimitado e 
passível de crescimento, na medida em que é 
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compartilhado. 

Fonte: Lück (Ibidem, p. 102-104, grifos nossos) 

 

Assim, é possível ver que a democracia pode (e deve) ser vivenciada em todos 

os contextos da escola, não correspondendo ou se limitando a área administrativa de 

direção da escola, mas de sua gestão como um todo, através de mecanismos que 

favoreçam sua realização. 

O princípio da gestão democrática do ensino público definido na Constituição 

Federal de 1988 e reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394/96) é um dos favorecedores na organização da educação brasileira. Desse 

princípio, desdobraram-se dois elementos básicos que devem viabilizá-lo: 1) a 

participação dos docentes na elaboração do projeto pedagógico da escola e 2) a 

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

Possíveis resultados dessa indicação foram apresentados por Resende e Silva (2008, p. 

98) ao realizarem uma pesquisa em Minas Gerais e identificarem que  

 

O projeto pedagógico da escola e sua construção, a constituição dos 
conselhos escolares e a implementação de processos de eleição para 
escolha dos dirigentes escolares [...] configuram-se e são identificados 
no imaginário e na cultura de nossas escolas como mecanismos 
imprescindíveis ao processo de democratização da gestão escolar. 

 

Nesse sentido, a cultura organizacional escolar se constituirá sobre bases 

democráticas e, segundo os autores, pode ser tomada como conceito adequado à análise 

da escola, uma vez que privilegia os aspectos simbólicos e supera a simplória percepção 

burocrática dessa organização. 

De forma mais aprofundada, Marques (2007, p. 59) examina o conceito de 

cultura e discorre sobre a formação de uma cultura democrática nas escolas públicas 

num contexto de descentralização da gestão escolar.  Para a autora:  

 

A escola não é um espaço de simples aquisição de conhecimentos, 
mas de aprendizados outros, como o das práticas democráticas. Os 
intercâmbios que se realizam no cotidiano escolar trazem efeitos no 
pensamento, sentimentos e condutas da comunidade escolar, ou seja, 
constroem identidades. 

 

Desse modo, uma cultura democrática nas unidades escolares pode (ou não) ser 

criada a partir da rede de significações produzidas no cotidiano de cada escola, no qual 
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as individualidades expressas são formadoras de uma coletividade local que influencia a 

constituição do todo social ao mesmo tempo que retroalimenta esses aspectos 

individuais. Marques (Ibidem, p. 72) ainda ressalta que  

 

A participação da comunidade na gestão escolar não é algo que possa 
ser garantido por determinação legal, principalmente considerando a 
tradição autoritária da sociedade brasileira. A participação da 
comunidade na escola, como todo processo democrático, é um 
caminho que se faz ao caminhar e que só se solidificará a partir da 
transformação da prática das pessoas. 

 

Desenvolver uma cultura escolar de caráter democrático, portanto, participativo, 

tem como desafio constante a execução de um trabalho de sensibilização, paciência, 

articulação e afinamento das relações interpessoais. Nesse sentido, destaca-se a postura 

do dirigente escolar, pois, enquanto gestor tem a responsabilidade de liderar, articular e 

coordenar as partes e não mais de executar o trabalho sozinho e com ações isoladas. 

 

No âmbito da escola propriamente dita, passa-se de uma concepção de 
administração do cotidiano das relações de ensino-aprendizagem para 
a noção de um todo mais amplo, multifacetado, relacionado não 
apenas a uma comunidade interna, constituída por professores, alunos 
e funcionários, mas que se articula com as famílias e a comunidade 
externa. [...] o que está a ocorrer é o reconhecimento da escola 
enquanto instituição caracterizada por uma cultura própria , 
atravessada por relações de consenso e conflito, marcada por 
resistências e contradições. (VIEIRA, 2008, p. 141, grifo nosso) 

  

Concebendo a organização escolar na perspectiva dessa construção cultural, a 

diversidade de sujeitos, de situações, de questões e tantos outros aspectos, podem ser 

equilibrados de maneira eficaz com o trabalho coletivo, tendo em vista que os 

resultados, quer positivos e/ou negativos, são tomados como responsabilidade desse 

coletivo. 

Apesar disso, é importante atentar para o fato da ampliação da participação 

também trazer para a escola os problemas existentes na construção democrática da 

sociedade como um todo, pois: 

 

A escola é uma organização da sociedade e sua cultura constitui-se em 
um prolongamento da cultura social. No entanto, isto não significa que 
as organizações escolares possam ser consideradas de modo uniforme, 
pois comportam diferentes sistemas de valores que criam realidades 
organizacionais diferenciadas. (MARQUES, 2007, p. 59-60) 
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Dessa maneira, entendemos que a pluralidade e, ao mesmo tempo, a 

singularidade da organização escolar constitui-se num misto entre a cultura social, em 

nível macro, e a cultura local, da comunidade e das famílias de estudantes. Nesse 

aspecto, a diversidade de composições familiares existentes na atualidade, bem como 

seus diferentes sistemas de valores, parece refletir no espaço escolar, inclusive na sua 

gestão. Assim, no próximo capítulo tentamos discorrer um pouco sobre as concepções e 

relações acerca da escola e da família. 
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CAPÍTULO 2 

FAMÍLIA E ESCOLA  

 

A família e a escola realizam um duplo movimento de aproximação e 

distanciamento em relação às suas funções, formas de organização e sistemas de 

valores. A depender da sociedade a partir da qual são analisadas, esses encontros e 

desencontros variam de intensidade e frequência. No mundo contemporâneo, de 

maneira geral, a família, apesar de sua diversidade de formatações, ainda parece 

representar o espaço daquilo que é privado e particular, enquanto a escola é colocada 

(ou se coloca) como o espaço daquilo que é público e coletivo. Ou seja, enquanto o que 

acontece na família é de caráter reservado, não permitindo interferências aleatórias ou 

sistemáticas, mas influenciando outros âmbitos da vida social, o que ocorre na escola é 

de caráter aberto a todos aqueles que a compõe, permitindo interferências de maneira 

equilibrada ou com determinados limites que muitas vezes advém das questões 

particulares das famílias. 

Os sujeitos que transitam nesses dois territórios convivem com essa natureza 

dual permeada de tensões, uma vez que não possuem fronteiras claras, principalmente 

no que se refere ao processo educacional, pois os papéis cabíveis à família e à escola 

sempre parecem está embaralhados ou indefinidos. Ambas instituições, compartilhando 

a responsabilidade de educar, possuem objetivos, conteúdos e métodos que lhes são 

próprios. Por isso, o foco de suas ações diferenciam-se e comumente isso não é 

percebido uma pela outra. 

O desenvolvimento físico, intelectual, psicológico, emocional e espiritual dos 

sujeitos em formação é um dos elementos que pode aproximar e também distanciar a 

instituição familiar e escolar. Porém, enquanto o discurso predominante é de parceria 

entre as mesmas, a prática das relações indica uma desconfiança mútua. Vivências 

relatadas em alguns estudos científicos bem como em matérias veiculadas pela mídia, 

demonstram que, não obstante o desejo por uma relação de colaboração, o que tem 

ficado saliente é a tentativa de controle de um grupo sobre o outro, que ainda pode ter 

uma interpretação relativizada quando analisamos a escola de âmbito particular e a 

pública. 
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Nesses relatos, é evidenciado que, na maioria das vezes, na escola particular os 

pais/responsáveis, por pagarem mensalidades, se vêem no direito de exigir e cobrar mais 

da escola e consideram os professores e funcionários como seus empregados, 

acarretando no enfraquecimento do poder de ação e reação destes e criando uma 

situação de tensão. Nesse âmbito, os conflitos parecem acontecer na surdina, porém, 

segundo Rosely Sayão (apud REY, 2010, p. 24), “apesar de na superfície ele funcionar 

sob os moldes da gentileza, quando a tensão explode, os envolvidos mostram seu tom 

real, que é bélico.” 

Por outro lado, na escola pública, parece haver um menor grau de cobrança e 

exigência dos pais/responsáveis em relação aos da escola particular. Isso, no entanto, 

não ocorre porque eles dão menos importância à escola, mas porque, geralmente, eles se 

sentem temerosos e desencorajados em participar da vida dos filhos, especialmente por 

conta do seu baixo nível de escolaridade. Nesse âmbito, quando escola e família se 

relacionam é, na maior parte das vezes, devido a problemas disciplinares e essa relação 

sempre é muito tensa e truncada, pois quase nunca os familiares ficam à vontade quando 

são esses os assuntos em questão. 

Alguns desencontros entre esses dois grupos podem ser ainda maiores quando a 

análise é a relação entre a escola pública e a família pobre, pois, conforme Falsarella 

(2008) citando Patto (1992), essa escola relaciona o grande nível de fracasso em seu 

processo de ensino às condições de vida de seus estudantes, pertencentes à classe 

popular. Assim,  

 

Normalmente, as causas das dificuldades escolares são situadas nos 
alunos e em suas famílias, como se uma patologia generalizada 
afetasse as crianças pobres. É comum ouvirem-se referências 
negativas, preconceituosas e estereotipadas aos alunos (imaturos, 
preguiçosos, agressivos) e as suas famílias (desorganizadas, 
desestruturadas, irresponsáveis, desinteressadas). (PATTO, 1992 apud 
FALSARELLA, 2008, p. 37) 

 

Diante dessas condições, mostra-se necessária a superação de estereótipos e uma 

reflexão crítica acerca da família, da escola e da ação pedagógica e de gestão 

educacional/escolar, tendo em vista que, segundo a autora, as famílias pobres, 

contrariando o senso comum, valorizam a escolaridade e lutam pela permanência de 

seus entes na escola enquanto estiverem obtendo sucesso, mas isso pode sucumbir com 
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a existência de contínuas reclamações. Desse modo, a escola pode posicionar-se de 

maneira includente ou excludente, principalmente com as mães ou outras responsáveis 

do sexo feminino que são maioria no espaço escolar, pois:  

 

Muitas mães encontram dificuldades em relacionar-se com a escola, e 
esta não ajuda: aceita melhor as mães que correspondem, no 
imaginário das educadoras, à mãe ideal: pobre mas limpinha, casada, 
colaboradora com a escola, assídua às reuniões, professora oculta que 
ensina e acompanha as lições escolares e não reclama de nada. 
(Ibidem, p. 38) 

 

Atitudes que desqualificam a família são nocivas à participação e prejudicam a 

relação desta com a escola. Deste modo, é imprescindível uma incursão sobre o que se 

tem dito sobre família. 

 

 

2.1 Uma breve reflexão sobre a ideia de família  

 

Entendemos que as diferentes formas de se abordar a família pelos estudos 

científicos tem impulsionado, de certa maneira, a diversidade de compreensões sobre 

esse grupo social, bem como tem fomentado a construção da identidade nacional. 

Concordamos com Scott (2004), ao considerar que as sucessivas abordagens sobre a 

família no Brasil acabam por tratar da construção da nação brasileira, pois as nações 

formam suas identidades a partir de crenças e imagens edificadas sobre a composição da 

sua própria população, como também sobre as relações da sua população com as de 

outras nações. De forma geral, o autor afirma que: 

  

[...] qualquer população nacional se constrói, biológica e socialmente, 
como resultado da procriação de homens e mulheres em uniões com 
variadas valorizações sociais, em constante transformação decorrente 
de combinações históricas particulares e com a atribuição de 
significados simbólicos de fatores diversos. O que se mantém 
constante, então, é que, ao se reproduzirem, homens e mulheres geram 
uma população cujas características sociais se tornam elementos 
sócio-culturais que se mesclam no caldeirão do qual sairão as 
identidades nacionais. (Ibidem, p. 29) 
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 Noutros termos, poderíamos dizer que as famílias que constituem a população 

nacional derivam das relações que homens e mulheres possuem e estas relações estão 

transpassadas de elementos que realçam a distribuição de poder na sociedade, e que, da 

mesma forma, estão impregnadas de valores socialmente definidos. Sobre esta 

valorização, Prado (1988) destaca que toda sociedade possui um modelo de família 

preconizado e valorizado, apesar da existência de formas diversas de família. Para ele, 

esta diversidade é possível porque a família é um tecido fundamental de relações sociais 

e mesmo possuindo um conjunto de papéis socialmente definidos, as opiniões acerca 

dos usos e costumes que cada um de seus membros deve ter não são unânimes e, assim, 

forjam uma identidade nacional multifacetada. Tal pluralidade não poderia estar ausente 

no espaço escolar, pois este é constituído por sujeitos integrantes de uma variedade de 

arranjos familiares que, por sua vez, têm diferentes concepções em relação aos direitos e 

deveres de seus entes. A responsabilidade para com a educação das crianças é um dos 

deveres que estão implicados na forma como as pessoas da escola e as famílias se 

relacionam.   

Algumas ideias que se fizeram acerca da família em estudos científicos nos 

direcionam para um olhar idealizador sobre o que ela venha a ser. Lévi-Strauss (1980), 

no livro “A família: origem e evolução”, nos fala da dificuldade em lidar com o fato de 

que, apesar de não haver uma lei natural que exija a universalidade da família, esta está 

em toda parte. Explicar tal fato para ele se constitui um problema, uma vez que é 

necessário que seja definido o que se entende por “famílias”. Segundo o autor, essa 

intenção não pode simplesmente consistir numa integração dos vários modelos de 

famílias já observados, mas em construir um modelo ideal daquilo que pensamos 

quando utilizamos a palavra família. Nesse sentido, afirma que:  

 

[...] tal palavra serve para designar um grupo social que possui pelo 
menos, as três características seguintes: 1) Tem a sua origem no 
casamento. 2) É formado pelo marido, pela esposa e pelos filhos (as) 
nascidos do casamento, ainda que seja concebível que outros parentes 
encontrem o seu lugar junto do grupo nuclear. 3) Os membros da 
família estão unidos por: a) laços legais, b) direitos e obrigações 
econômicas, religiosas e de outro tipo c) uma rede precisa de direitos e 
proibições sexuais, além duma quantidade variável e diversificada de 
sentimentos psicológicos tais como amor, afeto, respeito, temor, etc. 
(Ibidem, p. 16)  
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De maneira geral, a linha de seu pensamento nos leva a concluir que toda 

organização social tem por base a troca de mulheres que iniciam e/ou completam um 

ciclo de reciprocidade e alianças, presente tanto em sociedades monogâmicas quanto 

poligâmicas. Mesmo assim, a família nuclear, também chamada por ele de família 

restringida, não pode ser vista como átomo do grupo social, bem como não se pode 

dizer que ela resulte do mesmo. O grupo social só se constitui devido à parte de 

contradição e a parte de acordo que estabelece com a família, pois tendo a finalidade de 

manter a sociedade através dos tempos, as mulheres devem gerar filhos (as), os homens 

devem protegê-las durante a gravidez e a criação (o que lhes confere um poder de 

dominação) e certo conjunto de regras devem ser instituídas proibindo a procriação 

entre pessoas proximamente aparentadas a fim de que as gerações se perpetuem à 

distância.  

Bourdieu (1993), numa outra perspectiva, vai perceber a família como o que há 

de mais natural na sociedade, pois na condição de uma categoria realizada ela é passível 

de naturalização. No entanto, essa naturalização não se dá de forma aleatória, mas de 

acordo com as forças sociais dominantes, haja vista o papel predominante que a família 

exerce na manutenção da ordem social, na reprodução, que não é apenas biológica, mas 

também é social, é uma reprodução da estrutura do espaço social e das relações sociais.  

Deste modo, a família é um artefato social, uma ilusão comum, mas uma ilusão 

bem fundada, uma vez que, sendo produzida e reproduzida com a garantia do Estado, 

recebe dele os meios para existir e subsistir a cada momento. Família não é apenas um 

termo recebido do mundo social para nomear certo grupo da sociedade, mas, mais do 

que isso, é um princípio coletivo de construção da realidade que também é coletiva. A 

família passa de ficção nominal a grupo real quando se constitui em cada um dos 

membros os sentimentos de integração que são alcançados, em geral, por meio de 

intensos laços afetivos. Sobre esse aspecto o autor afirma que: 

 

[...] é necessário tomar em conta todo trabalho simbólico e prático que 
transforma a obrigação de amar, em disposição amante, e que tende a 
dotar cada um dos membros da família de um espírito de família, 
gerador de devotamentos de generosidades de solidariedades, ou seja, 
também as inumeráveis trocas comuns e contínuas da existência 
cotidiana, engajadas de dons e serviços, de ajudas, de visitas, de 



 43 

atenção, de gentilezas, etc.4 (BOURDIEU, 1993, p. 34, tradução 
nossa) 

 

A constante criação do sentimento familiar é a condição para que as estruturas 

de parentesco e a família como corpo perpetuem-se. Ter famílias fortemente integradas 

é importante porque elas não estarão unidas somente na afinidade dos hábitos, mas 

também na solidariedade dos interesses. Isto quer dizer que elas estarão unidas ao 

mesmo tempo pelo capital e para o capital, sendo este o capital econômico, o simbólico 

(o nome) e o social (necessário para uma gestão bem sucedida do capital coletivo da 

unidade doméstica). Esse engajamento do grupo familiar ultrapassa o espaço do lar 

(casa) e alcança os diferentes âmbitos sociais, como a escola. No entanto, há um 

diferencial na atuação das famílias sobre esse espaço que está relacionado ao grau de 

integração e comprometimento de seus entes e, em geral, varia quanto aos interesses 

que estejam em questão.  

A preocupação de Bourdieu em mostrar que é necessário se deixar de apreender 

a família como um dado imediato da realidade social, mas como um instrumento de 

construção desta realidade nos remete ao estudo de Donzelot (1986), intitulado “A 

polícia das famílias”, em que explica como as famílias do final do século XVIII e início 

do século XIX, na França, constituíram-se como um instrumento de intervenção e 

controle da sociedade.  

Donzelot (1986) mostra como algumas ações do Estado (políticas) atuaram num 

processo de “fabricação das famílias”, pois, partindo de um pressuposto de 

desestruturação familiar, tinham o objetivo de construir famílias ‘sadias’. Contudo, o 

significado dessa construção se diferenciava quanto ao tipo de família, uma vez que, 

para o Estado, os problemas das famílias ricas não tinham a mesma natureza que os 

problemas das famílias pobres. Essa cisão entre ricos e pobres que o Estado passa a 

operar constitui a “ascensão do social5”. Foi nesse momento que a sociedade em geral 

começa a ser setorializada, o “social” surge como um setor da sociedade. É nesse setor 

                                                 
4 “[...] Il faut  prende en compte tout le travail symbolique et pratique qui transforme l’obligation d’aimer 
en disposition aimante, et qui tend à doter chacun des members de la famille d’un – esprit de famille – 
génêrateur de dévovements, de generosities, de solidarities, c’est-à-dire aussi bien les innombrables 
échangês de dons, de services, d’aides, de visites, d’attentions, de gentillesses, etc.” (BOURDIEU, 1993, 
p. 34) 
5 Destacamos que o que na França se chama de “social”, no Brasil se chama de “sociedade civil”; a 
família se tornou uma questão social. 
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que ações de ordens diversas passam a ser realizadas: de cunho moralista, normalista, 

contratual e tutelar, da instância judiciária, psiquiátrica, familiar e educativa.  

A leitura do pauperismo, a leitura das condições de vida, demonstra um modelo 

ideal de família constituído, mas este modelo só está presente no discurso porque essa 

família modelo não existia de forma concreta. Porém, é a partir dele que as ações eram 

pensadas. Para compreender melhor esse aspecto o autor relata três tipos de famílias 

determinadas pelo serviço social: 1) famílias inestruturadas (que necessitam de uma 

vigilância atenta e constante por meio da tutela devido as suas características: 

instabilidade profissional, imoralidade, falta de asseio, etc.); 2) famílias normalmente 

constituídas, mas que rejeitam ou são super-protetoras (que solicitam a interferência do 

juiz para admoestar a indisciplina dos filhos); 3) famílias carentes (que solicitam 

proteção através de pensões ou internatos, pois são constituídas de pessoas inválidas ou 

os provedores da casa já estão mortos).  

Uma reflexão comparativa dessa condição da família na França e da condição da 

família no Brasil pode nos levar a perceber certas similitudes na ação governamental e 

no direcionamento que se projeta para a família até mesmo nos dias atuais.  

 A maior parte das discussões sobre família no Brasil teve seu ponto de 

efervescência na década de 19906, época em que, não por acaso, o país estava imerso 

num intenso processo de redemocratização, com forte atuação de movimentos sociais, 

de ordem não-governamental e governamental7, que reforçavam a luta pela defesa de 

direitos.  

 No entanto, o que parecia ser um reconhecimento da família enquanto lócus 

privilegiado de atenção se configurou como elemento de legitimação do autoritarismo, 

da tutela dos dominantes e da subalternidade dos dominados. Carvalho, Mª do C. (1995) 

explica como esses foram os componentes que caracterizaram a política social 

brasileira, sendo de um lado elitista e de outro assistencialista e tutelar, mas ao mesmo 

tempo, essa política absorvia “os ventos do welfare state e dos direitos sociais cunhados 

no mundo ocidental capitalista” (Ibidem, p. 12, grifo da autora) que acabou por resultar 

num 

                                                 
6 Embora não desconsideremos a forte expressão dos estudos sobre família, inclusive acerca de gênero, 
desenvolvidos nas décadas de 1950, 1970 e até em décadas anteriores a estas. 
7 Os movimentos sociais governamentais correspondem aos grupos políticos de oposição ao governo 
vigente que militavam em favor da democracia e da garantia de direitos à sociedade.  
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[...] desenho de política social extremamente setorizado, centralista e 
institucionalizado elegendo o indivíduo como portador de direitos e 
centro da política social [...] a proteção do Estado privilegiou o 
indivíduo como portador de direito, e não mais os coletivos do tipo 
‘família’ ou ‘comunidade’. (Ibidem, p. 12)   

 

 Essa fragmentação dos indivíduos na forma de atenção pública ganhou 

identidade por meio da carência (de bens e serviços, de afetos), uma referência a 

psicologização das relações sociais e de uma ideia de desestruturação familiar. 

 Goldani (1993) discute esse aspecto de desestruturação como um mito e 

demonstra que as mudanças na família não implicam em desestruturação. Para ela, essa 

noção é um argumento que legitima e justifica a intervenção do Estado sobre a família, 

pois já está dada à família a possibilidade e a capacidade de organizar novos arranjos. 

Assim, a família deve ser vista como uma instituição plural e não unificada. Entretanto, 

no espaço escolar ainda parece haver dificuldades de aceitação dessa pluralidade de 

organizações familiares e, mesmo quando elas são reconhecidas como grupo familiar, 

não são respeitadas com equidade, pois, por vezes, é possível vermos famílias 

monoparentais sendo tidas como deficientes e, por isso, necessitadas de mais atenção e 

auxílio do governo. Isso não quer dizer que essas famílias devem deixar de ser atendidas 

pelos programas e projetos governamentais, mas que não podem ter na sua estruturação 

familiar a justificativa para tal adesão, pois grande parte dessas medidas políticas visa 

atender os direitos sociais da pessoa humana, seja qual for o arranjo familiar a que ela 

esteja integrada. Vale ressaltar que esse aspecto parece tomar força com o processo 

hegemônico de globalização que permeia a sociedade.   

 Scott (2004, p. 45), ao falar de elementos importantes para a discussão da 

família no contexto de mundo globalizado, destaca que:  

 

A família não é uma idéia muito propícia para a busca de direitos em 
si, mas cada um dos seus componentes, constituintes de gênero, 
geração e sexualidade, viram pontos nodais para os construtores de 
redes que precisam lidar com idéias sobre a família. 

 

 O olhar idealizador que constrói um modelo único de família, em geral a família 

nuclear burguesa, é que faz com que as famílias que se afastam da estrutura proposta 
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por ele sejam chamadas de desestruturadas ou incompletas. Acerca disto, Szymanski 

(1995, p. 24) destaca que “[...] ao se aceitar o modelo de família burguesa como norma 

e não como um modelo construído historicamente, aceitam-se implicitamente seus 

valores, regras, crenças e padrões emocionais.” 

 Diante disso, acreditamos ser mais coerente pensar a família não mais como um 

núcleo, mas como uma rede. Conceituar a família apenas como uma unidade doméstica, 

como nos censos (a casa), e acreditar na existência de um modelo único e universal é 

desconsiderar a rede de relações em que se movem os sujeitos em família, 

especialmente quando se pensa na centralidade do responsável por ela, que pode ser 

tanto o pai quanto a mãe ou até mesmo outro ente. Tomamos a família num conceito de 

rede social por considerarmos que a constituição familiar ultrapassa os vínculos 

sanguíneos, de parentesco e de que ela só existe de fato quando apresenta mãe, pai e 

filhos. Assim, aqueles que são responsáveis pelas crianças que estão na escola, ou seja, 

aqueles que assumem a função de provedores das necessidades fundamentais das 

mesmas e protetores de seus direitos8, são também componentes de sua família. Nesse 

sentido, concordamos com Sarti (2007, p. 27) quando afirma: 

 

Pensar a família como uma realidade que se constitui pelo discurso 
sobre si própria, internalizado pelos sujeitos, é uma forma de buscar 
uma definição que não se antecipe à sua própria realidade, mas que 
nos permita pensar como ela se constrói, constrói sua noção de si, 
supondo evidentemente que isto se faz em cultura, dentro, portanto, 
dos parâmetros coletivos do tempo e do espaço em que vivemos, que 
ordenam as relações de parentesco (entre irmãos, entre pais e filhos, 
entre marido e mulher).    

  

Tais ideias nos levam a entender que as instituições de ensino também são 

espaços que contribuem para a construção dessa noção de família, pois nas relações 

sociais existentes em seu interior estão estudantes, seus responsáveis (pai, mãe ou outro 

parente), professores, diretores e funcionários constituintes de uma diversidade de 

organizações familiares e por isso, essas pessoas, acabam por instaurar debates e 

legitimar discursos acerca do modelo ideal de família considerando, em geral, aquele 

que promove a formação do cidadão de maneira mais eficaz. O problema deste critério é 

que, na maioria das vezes, a eficácia nessa formação é apontada através da capacidade 

                                                 
8 Tanto no que se refere aos aspectos mais objetivos: alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde, 
etc., quanto nos mais subjetivos: afetividade, disciplina, etc.    
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do sujeito em ter acesso aos bens de consumo, ou seja, a cidadania está mais atrelada ao 

poderio econômico de uma pessoa do que na garantia dos seus direitos.  

Nesse sentido, a noção de família legitimada será aquela que possibilita essa 

conquista financeira e, como no Brasil, isso está diretamente relacionada ao nível de 

escolarização do sujeito, a escola terá uma dupla função: uma na construção da noção 

de família, pelos debates travados entre os representantes dos diferentes arranjos 

familiares, e outra na efetivação do discurso hegemônico sobre família através do 

sucesso no processo de ensino e aprendizagem, mais necessariamente, inclusão no 

mercado de trabalho. Esses aspectos podem nos remeter a alguns conflitos existentes na 

comunidade escolar, especialmente no caso da escola pública onde esse quadro de 

conflitos se torna ainda mais complexo, uma vez que, em sua maioria, os sujeitos com 

melhor grau de escolarização são os professores e dirigentes que utilizam essa 

característica como forma de se defender/atacar das colocações de funcionários e 

pais/responsáveis. 

 

 

2.2 O que dizem alguns estudos educacionais sobre família 

 

 No campo educacional, a maioria dos estudos sobre família estão voltados para a 

análise da relação família-escola. Essas duas instituições têm em comum o fato de 

serem os primeiros espaços de socialização das crianças. Mas tal responsabilidade se 

materializa de maneiras diferenciadas dada a própria natureza que cada uma possui. 

Enquanto a escola tenta realizar essa socialização por meio de situações e atividades, de 

certa forma, pré-estabelecidas, a família a faz de uma forma mais livre ou, diríamos que, 

menos programadas. 

 Com o advento de uma organização social que começa a lidar com essas duas 

instâncias de forma que estejam articuladas, para alcançar um melhor resultado em seus 

objetivos de socialização e mesmo de educação, podemos perceber que elas passam a 

ser pensadas e identificadas de outra maneira. A democratização da sociedade como 

condição para construção de relações sociais mais igualitárias projeta sobre a família e a 

escola a possibilidade mais plausível de sua realização.  
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 Dos vários estudos já desenvolvidos sobre a relação família-escola selecionamos 

alguns para explorar em nossa discussão por tratarem mais proximamente do objeto de 

nossa pesquisa, ou seja, do caráter dessa relação no contexto contemporâneo de 

democratização, mais especificamente, o aspecto de participação social instituído desde 

a organização escolar até a orientação de políticas educacionais.9 

 Nesses estudos, é possível perceber que a família é identificada como uma 

extensão da função educativa da escola e que sua participação, sua presença na 

instituição escolar, é pensada como algo necessariamente positivo, mas que em dados 

momentos fazem da família o espelho invertido da escola. Por isso, a relação das 

famílias com os profissionais da escola muitas vezes sai do caráter de parceria, 

conforme designado e desejado pelos normativos legais, e se consolida como um 

incômodo. Por outro lado, a família também expressa certa insatisfação com as 

atividades desenvolvidas pela instituição escolar e justifica seu pouco envolvimento 

com a escola pelos descontentamentos causados. 

 No estudo realizado por Ferreira (2003), a descrição dos incidentes acontecidos 

numa escola demonstra como os conflitos entre a família e a escola podem expressar o 

grau de parceria ou de tolerância entre as duas instituições.  

 A autora relata que a representação que alguns professores têm da família é de 

que ela não deveria interferir tanto nas ações escolares, mas apresentar-se apenas 

quando solicitada. Segundo ela, esse fato demonstra o sentimento de “ameaça”, de 

fiscalização, que estes profissionais veem quando da participação da família, além de 

apresentar certa falta de sensibilidade em entender que o cotidiano escolar é “fabricado” 

também pela família. Já as famílias demonstram ter uma representação da escola como 

um espaço que existe para prestar um serviço à comunidade. Conforme a autora, os 

conflitos existentes indicavam que a família percebia o espaço escolar como um lugar 

que pode e deve intervir. Apesar dessas tensões vividas, os momentos de festividades 

realizados principalmente nas datas comemorativas, imprimiam um clima amistoso 

entre família e escola. 

 No aspecto referente à relação família-escola, Ferreira (2003, p. 278-279), no 

final de seu estudo, conclui que: 

                                                 
9 Temos conhecimento de outros trabalhos que enfocaram a relação família-escola na perspectiva de 
gênero, sexualidade e geração, mas não os incluímos por serem de interesses menos centrais em nossa 
pesquisa. 
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A maneira como esta escola relaciona-se com a família nas 
festividades e nos problemas diários, indica que, embora ela seja 
envolvida e comprometida com a comunidade, assume práticas 
orientadas pelos interesses das professoras e da Secretaria de 
Educação. As sugestões e as inquietações dos familiares não são 
incorporadas ou refletidas nos momentos de decisões sobre a escola, 
as atividades, não festivas, em que elas estão presentes são apenas 
para comunicar decisões da escola ou da Secretaria de Educação. As 
famílias, portanto, são apenas homenageadas nas festividades e 
informadas a respeito do desempenho dos filhos. 

  

 Essa análise confirma os pressupostos de Bourdieu (1993) e de Donzelot (1986) 

comentados anteriormente, uma vez que podemos observar no exposto como a família 

pode se constituir como um grupo social sobre o qual o Estado projeta suas ações e 

como ela pode ser instrumento de reprodução e controle da sociedade. No entanto, com 

isso, não estamos assumindo uma postura radical em relação a participação das famílias 

em todas as decisões e ações existentes no espaço escolar, pois, na prática, professores e 

diretores necessitam de certa margem de autonomia a fim de poderem cumprir aquilo 

que é função social da escola e pelo qual serão cobrados  da mesma forma que a família 

não pode ficar eximida de certos processos de escolha.    

 Outro estudo que revela importantes elementos dessa relação foi o desenvolvido 

por Paro (2002, p. 58, grifo nosso) no qual defende que:  

 

[...] para funcionar a contento, a escola necessita da adesão de seus 
usuários (não só de alunos, mas também de seus pais ou 
responsáveis) aos propósitos educativos a que ela deve visar, e que 
essa adesão precisa redundar em ações efetivas que contribuam para o 
bom desempenho do estudante.    

  

Ele afirma que quando a escola está de fato preocupada em fazer com que seus 

estudantes queiram aprender precisa ter presente a continuidade entre a educação 

familiar e a escolar e, com isso, deve buscar formas de conseguir a adesão da família 

para alcançar sua tarefa de desenvolver nos discentes atitudes que sejam favoráveis ao 

estudo e à aquisição do saber. Nesse sentido, ressalta que não está defendendo que os 

pais devem prestar uma ajuda unilateral à escola, da mesma forma que não vai a escola 

repassar parte de seu trabalho para os pais.    
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 Ao relatar como os profissionais da escola percebem a participação da família, o 

autor mostra uma concepção de família tida como um ente solidário, que tem sempre 

boas intenções, mas na tarefa de auxiliar da educação escolar dos filhos ainda apresenta 

fragilidades que são, em geral, de ordem externa a ela, como por exemplo, a falta de 

tempo devido o trabalho profissional que exercem.  

 Nesse ponto, o autor não faz menção a uma possível consideração de que a 

instituição familiar esteja em crise, mas afirma que há um reconhecimento de que falta 

aos pais certo grau de esclarecimento para que desempenhem melhor seu papel e 

compreendam a importância de fazê-lo. Assim, diz que uma solução apontada por parte 

dos profissionais da escola para superar essa situação é a instituição de algo como uma 

“escola de pais” onde se ensinaria como eles poderiam acompanhar melhor o 

desempenho escolar dos filhos. 

 A nosso ver, essa indicação, apesar de se constituir em uma opção plausível, não 

é tão confiável para resolver certos empecilhos, pois se corre o risco de está colocando a 

família numa condição de tutela, no sentido de uma sujeição passiva. E isto já foi 

apontado por Carvalho, Mª do C. (1995) como uma prática desenvolvida por meio de 

certas políticas sociais a serem superadas10. 

Na mesma direção, relatando especificamente sobre ações de políticas 

educacionais11 que tinham a família como objeto e foram instituídas no Brasil seguindo 

uma tendência internacional de políticas neoliberais, Carvalho, Mª E. (1996) e Nogueira 

(2006) denunciam, entre outros aspectos, como elas construíram um discurso de que o 

nível de escolaridade dos familiares e sua presença na vida escolar dos estudantes eram 

responsáveis pelo rendimento na aprendizagem destes. E, dessa forma, escamoteava 

certa desarticulação que a política tinha para com a família e a escola enquanto 

instâncias educativas, pois no caso, por exemplo, daquelas que recomendavam maior 

comunicação da escola com os pais através da atividade de casa, não se considerava seu 

grau de interferência tanto na organização da vida doméstica (tendo os pais que dispor 

                                                 
10 Políticas que promoviam distribuição de cestas de alimentos, de medicamentos, enxovais de bebês, etc. 
Para a autora essas políticas deveriam propor programas de geração de emprego e renda, complementação 
de renda familiar, redes de serviços comunitários de apoio psicossocial cultural e atendimento a pequenas 
demandas de justiça. No entanto, ao olharmos o cenário atual dessas políticas sociais duvidamos da 
ausência do caráter de tutela, pois mais parece que a tutoria apenas mudou sua configuração.    
11 Tais como o Programa Chamada à Ação: combatendo o fracasso escolar no Nordeste (1997), Programa 
Dia Nacional da Família na Escola (2001), Pesquisa Nacional Qualidade na Educação: a escola pública na 
opinião dos pais (2004/2005), entre outros. 
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de tempo para auxiliar seus filhos na realização das lições) quanto na organização do 

tempo, do currículo e da dinâmica de sala de aula.  

Diante dessa conjuntura, é preciso reconhecer que a atualidade está permeada 

por novas dinâmicas sociais que afetam, ao mesmo tempo, a organização familiar e o 

sistema escolar, fazendo aparecer novos traços e esboçando novos contornos nas 

relações entre as duas maiores instâncias de socialização. Nesse sentido, Scott (2004, p. 

49) registra que: 

 

Diversidade, pluralidade e transformação na organização doméstica 
marcam um período em que o Brasil se afirma como nação promotora 
dos direitos de setores da população, cada vez mais visíveis diante da 
participação do país no contexto internacional que defende a 
democracia numa sociedade global unificada. 

 

De fato, essas novas projeções não podem fazer com que a família e a escola 

sejam vistas em seus processos de reorganização como se estivessem em crise ou 

desestruturadas, mas que, tanto uma quanto a outra, estão participando dos dinamismos 

próprios das relações sociais e sofrendo as influências do contexto político, econômico e 

cultural no qual estão inseridas. Além disso, não podemos negar que, desde o momento 

em que surgiu o processo de educação via escolarização, a família sempre teve seu lugar 

mediante os condicionantes de cada período.  

 

 

2.3 O espaço da família na escola 

 

É inegável a consideração de que a escola tem uma função de grande 

importância na vida da sociedade, pois ela é um dos espaços em que as crianças deixam 

de pertencer exclusivamente à família e passam a integrar um grupo ainda maior onde 

as pessoas estão reunidas por uma condição/obrigação de viver em comum e não apenas 

pela afinidade afetiva ou vínculos de parentesco. Além do interesse em possibilitar a 

convivência social, a escola constitui-se como o espaço reservado para a transmissão 

sistematizada do conhecimento acumulado pela humanidade ao longo do tempo e, não 
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obstante, tem contado com a participação da família para o sucesso desse objetivo. Mas, 

nem sempre foi assim. 

Numa perspectiva histórica, podemos dizer que até o século XIX o ensino no 

processo de educação esteve sob a responsabilidade da família ou de pequenos grupos e 

estes, mesmo que não tivessem um parente de algum estudante como responsável, 

possuíam de certa forma uma representação do mesmo quando o/a preceptor/a, mestre, 

professor/a, etc. era considerado/a e até denominado como um ente familiar, como, por 

exemplo, de tio/a. Em pouco tempo, boa parte da educação fornecida pela família foi 

perdendo legitimidade à medida que coube à escola o papel de formalizar os 

conhecimentos a serem aprendidos, de modo a ampliá-los, sistematizá-los e torná-los 

comuns a todos.   

Sá (2004), em sua pesquisa a respeito da participação dos pais na escola em 

Portugal, discorre sobre essa marginalização da atuação dos pais/responsáveis dos 

estudantes como um processo paralelo de estatização da escola e de afirmação 

progressiva dos professores como profissionais. Para fundamentar tal consideração o 

autor cita a afirmação de Nóvoa (1992, p. 32-33) que explicita: 

 

Num certo sentido, o aparelho escolar edificou-se contra as famílias e 
as comunidades, que foram marginalizadas, ora com o argumento 
político (a legitimidade do Estado para decidir em matéria educativa), 
ora com o argumento profissional (a competência especializada dos 
professores em matéria educativa). (apud SÁ, 2004, p. 34) 

 

Sendo assim, na instituição escolar passou a predominar a função educativa 

(escolarização). Entretanto, há algum tempo essa situação vem mudando, pois a família, 

que antes era afastada do processo educacional, vem sendo cada vez mais convocada a 

participar, inclusive chegando ao ponto dos docentes não conceberem mais sua atuação 

desvinculada da família. 

É notadamente interessante a proposição dos educadores brasileiros expressa no 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932) quando, demonstrando sintonia com a 

função social da escola na atualidade e a relação desta com a comunidade, afirmaram: 

“[...] Cada escola, seja qual fôr o seu gráo, dos jardins às universidades, deve, pois, 

reunir em torno de si as familias dos alumnos, estimulando as iniciativas dos paes em 

favor da educação.” (apud PENIN e VIEIRA, 2004, p. 17) 
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O contexto da sociedade do conhecimento tem levado a escola a uma redefinição 

do seu papel frente às novas demandas12 e, para assegurar o cumprimento de sua função 

social, tem buscado o apoio constante das famílias dos estudantes, da comunidade que 

está em seu entorno e até de organizações de caráter não-governamental13. 

Considerando a diversa gama de responsabilidades que a escola atualmente parece estar 

incumbida, fica difícil identificar qual é o lugar da família no processo educacional e no 

espaço escolar, e, mesmo assim, sabemos que esse é um terreno escorregadio, pois, 

dependendo de cada grupo escolar, a abertura à participação das famílias pode significar 

fortalecimento do trabalho coletivo e co-responsabilidade nos resultados alcançados ou 

desresponsabilização do Estado e dos profissionais da escola, de forma que o dever para 

com a promoção da educação fique unilateralmente sobre os pais/responsáveis.  

Nossos normativos legais indicam, de algum modo, como essa participação é 

vista, pelo menos de forma oficial. A Constituição Federal evidencia a participação da 

família na escola quando discorre acerca do dever para com a educação estabelecendo 

no artigo 205 que esta é “[...] direito de todos e dever do Estado e da Família [...]” 

(BRASIL, 1988, Art. 20514). Também aborda sobre esse dever do Estado no artigo 208 

prescrevendo em seu § 3º que o Poder Público deverá “[...] zelar, junto aos pais ou 

responsáveis, pela frequência [dos educandos] à escola” (Ibidem, Art. 208, § 3º15). A 

Constituição ainda trata do assunto no Capítulo VII – Da família, da criança, do 

adolescente e do idoso, quando define a seguridade, à criança e ao adolescente, de 

vários direitos sociais, dentre os quais a educação, como “[...] dever da família, da 

sociedade e do Estado [...]” (Ibidem, Art. 227 caput16). 

Essas orientações constitucionais são reafirmadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90) ao definir que “Compete ao poder público recensear os 
                                                 
12 Demandas especialmente do mundo do trabalho, ou seja, das determinações do capital através das 
influências da economia globalizada.  
13 A atuação dessas organizações é mais comum nas escolas públicas, haja vista a característica 
assistencialista de muitas de suas ações.  
14 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988, Art. 205) 
15 “Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.” (Ibidem, Art. 208, § 3º) 
16 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” (Ibidem, Art.227 
caput) 
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educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 

responsável, pela frequência à escola.” (Idem, 1990, Art. 54, § 3º) e que “Os pais ou 

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

ensino.” (Ibidem, Art. 55).  

As determinações constitucionais também são retomadas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e nesta é abordada em vários 

dispositivos. Logo no artigo 2º é definido que “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.” (Idem, 1996).  

Posteriormente, a questão da participação da família na colaboração para que o 

direito à educação seja cumprido é registrada em diferentes artigos da lei, alguns 

relacionados ao apoio dos pais com a frequência escolar dos estudantes (Ibidem, Art. 5º, 

§ 1º, III17; Art. 12, VII18), outros dirigidos ao ensino fundamental quanto ao dever dos 

pais de matricularem suas crianças em idade escolar (Ibidem, Art. 6º19) e quanto ao 

meio de realizar o objetivo dessa etapa de educação e ensino, a saber: a formação básica 

do cidadão por meio do fortalecimento dos vínculos de família (Ibidem, Art. 32, IV20).  

Outro artigo esclarece que a finalidade da educação infantil, o desenvolvimento 

integral da criança, será buscada em complementação a ação da família e da 

comunidade (Ibidem, Art. 2921). Além disso, dentre as obrigações definidas para os 

estabelecimentos de ensino e para os docentes, temos a orientação de que devem, 

respectivamente, “articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

                                                 
17 “Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da União:” 
“zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.” (BRASIL, 1996, Art. 5º, § 1º, III) 
18 “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de:” “informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução de sua proposta pedagógica.” (Ibidem, Art. 12, VII) 
19 “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no 
ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005)”  (Ibidem, Art. 6o) 
20 “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
(Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)”  “[IV] o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.” (Ibidem, Art. 32, IV) 
21 “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.” (Ibidem, Art. 29) 
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integração da sociedade com a escola;” (Ibidem, Art. 12, VI) e “colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.” (Ibidem, Art. 13, 

VI). Por fim, também temos de considerar a possibilidade da participação familiar que 

está implícita nas definições acerca da gestão democrática do ensino público quando 

estabelece como princípio da mesma a “participação das comunidades escolar e local 

em conselhos escolares ou equivalentes.” (Ibidem, Art. 14, II). 

Em nossa análise, esse é o desenho oficial da participação das famílias dos 

estudantes nas escolas brasileiras, embora as práticas vivenciadas no cotidiano mostrem 

uma ampliação e/ou limitação dessa atuação. Ainda assim, alguns pontos destacados 

nos suscitam certos questionamentos, como, por exemplo, a inversão na ordem dos 

termos “dever do Estado e da família” na Constituição (Art. 205) para “dever da família 

e do Estado” na LDB (Art. 2º), pois, considerando o porte ideológico e grau de 

implicações, isso abre margem para o entendimento de uma possível “omissão natural 

do governo” e, consequentemente, responsabilidade primeira da família.  

As disposições legais, em nossa concepção, focalizam a relação família-escola 

como uma das formas de garantir o acesso, permanência e sucesso no processo de 

aprendizagem dos estudantes, ou seja, de fazer com que a escola cumpra a sua função 

social. Desse modo, parece estar embutido nessa função o fomento à participação, que, 

como destacamos no capítulo 1, pode ter diferentes formas e sentidos.  

Atualmente o que vemos é uma reconfiguração das relações entre a família e a 

escola especialmente devido à penetração da lógica de mercado no contexto 

educacional, como é o caso do sucesso no rendimento escolar, que, para além de ser 

condição de emancipação social, é muito importante para a boa imagem dos governos 

no poder, pois estes precisam mostrar resultados claros, como os estatísticos, 

implicando em “necessidade” da família em acompanhar e envolver-se nas atividades 

escolares das crianças, como também são atrativas as parcerias escolares com ONGs, 

empresas e fundações. Tais parcerias são positivas não só para os governos como para 

elas mesmas e, inclusive, podem deslocar a educação da esfera dos direitos para a esfera 

dos serviços. 

Com o argumento de promover uma sociedade democrática, enfatiza-se mais a 

participação dos pais/responsáveis como uma das principais formas de alcançar uma 

educação de qualidade e menos a ampliação e qualificação do corpo docente, técnico-

administrativo, das questões físico-estruturais, didáticas, etc. Assim, a participação 
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apresenta a possibilidade de desvio ou mau uso da perspectiva democrática, bastante 

evidente nos mecanismos de gestão da escola, especialmente o conselho escolar. 

Nesses, o espaço de participação da família pode ser utilizado apenas para legitimar 

escolhas já definidas, ao invés de se traduzir em lugar de proposição, decisão, 

reivindicação, avaliação, etc.    

Nesse sentido, consideramos que o espaço da família na escola não é algo linear, 

pelo contrário, possui várias dimensões que perpassam as áreas pedagógicas e 

administrativas, que se diversificam ainda mais quando consideramos a singularidade 

cultural de cada comunidade escolar e de cada grupo familiar.  
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CAPÍTULO 3 

PERCURSO METODOLÓGICO: a construção de um caminho 

 

A diversidade de interpretações que um determinado acontecimento social pode 

ter justifica a existência da pluralidade metodológica nas pesquisas científicas. As 

investigações no campo das ciências humanas e sociais têm, cada vez mais, ampliado 

seus direcionamentos a fim de que seja feita uma análise adequada à configuração do 

próprio objeto e ao modo como o pesquisador conhece e explora a realidade, adotando 

ou inventando um caminho de explicitação da situação pesquisada. Assim, a natureza do 

objeto e a concepção que o pesquisador tem ou que forja em respeito do que é a 

realidade investigada faz surgir muitos métodos e dados (BAUER & GASKELL, 2002; 

CHIZZOTTI, 2006). 

Essa necessidade de construção metodológica também se apresentou em nossa 

pesquisa, tendo em vista que as concepções e práticas de participação da família na 

escola pública são analisadas considerando essa participação como um fenômeno que 

possui certo grau de provisoriedade, dinamismo e conotações subjetivas e porque 

interessou-nos entender tal fato a partir dos significados atribuídos pelas pessoas que 

estão envolvidas nele. 

 Dessa maneira, nossa pesquisa caminhou sob a abordagem qualitativa de modo 

que, usando quantificações ou não, entendia “[...] que é necessário compreender as 

interpretações que os atores sociais possuem do mundo, pois são estes que motivam o 

comportamento que cria o próprio mundo social.” (BAUER & GASKELL, 2002, p. 32-

33).  

Coadunou-se a esta visão o entendimento de que a participação da família na 

escola não poderia ser vista de forma isolada e única, mas, ao contrário, buscaria 

perceber, nos diferentes processos de interação social, elementos que a delineiam, 

especialmente quando se vê a participação como fundamento na construção de relações 

democráticas.  

Portanto, foram focos de atenção não apenas os espaços e situações de 

participação institucionalizadas ou programadas (como as reuniões ordinárias e 

extraordinárias do conselho escolar, assembleias gerais, eleição para o conselho escolar, 

reunião com pais/responsáveis de estudantes, encontros pedagógicos e festas 
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comemorativas), mas também os momentos em que os atores escolares intervinham 

espontaneamente na organização da escola. Tornando igualmente válidas as fontes de 

informações como documentos, registros históricos (fotográficos, fílmicos, atas, etc.), 

conversações (falas e gestos) e entrevistas individuais e/ou grupais. A respeito disso, 

assumimos a posição de Chizzotti (2006, p. 58) quando nos alerta que: 

 

[...] os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao se 
decidirem pela descoberta de novas vias investigativas, não 
pretenderam nem pretendem furtar-se ao rigor e à objetividade, mas 
reconhecem que a experiência humana não pode ser confinada aos 
métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la. 

 

Desse modo, privilegiamos em nosso processo de inquirição a perspectiva 

desenvolvida pelos Estudos nos/dos/com Cotidiano Escolar que, através da abordagem 

etnográfica, tem conseguido compreender as múltiplas e diversas realidades que 

constituem as escolas, considerando o espaço, o tempo e os sujeitos envolvidos, tidos 

como construtores e “consumidores” da vida real, que agem taticamente em meio às 

ordens determinadas.  

Segundo Oliveira, I. (2008), o pesquisador nessa perspectiva tem o desafio de 

“mergulhar” no cotidiano, buscando mais do que as marcas das regras gerais de 

organização social, mas também procurando outras marcas da vida cotidiana, dos acasos 

e situações que constituem a história de vida dos diferentes atores escolares que, em 

processos reais de interação, dão vida e corpo às propostas curriculares, políticas e de 

outra natureza. 

Michel de Certeau (2008) tem sido um autor da Teoria do Cotidiano em que 

muitos dos estudos do cotidiano escolar no Brasil se respaldam. Ele se refere aos 

sujeitos sociais como consumidores de produtos do cotidiano, gerados por esses 

mesmos sujeitos ou por outros. Entretanto, não considera este consumo como algo 

passivo, em que os sujeitos recebem os produtos numa criação anônima, mas que nasce 

da prática do desvio no seu uso. Essa ação dos sujeitos/consumidores é chamada por 

Certeau (2008) de “táticas”, artes de fazer cotidianas, ações criativas, inventivas, dos 

sujeitos diante das normas instituídas, que, como arte, são exercidas e burladas ao 

mesmo tempo. E, apenas olhando a “vida ordinária”, a vida comum dos sujeitos é que 

se podem entender os acontecimentos na sociedade. 
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Mas, ele também considera as operações ocorridas no campo da norma como 

outra lógica de ação dos sujeitos, denominada de “estratégias”. Nessa, o sujeito age no 

espaço apropriado para tal, no espaço da regra. O que se destaca é que nas operações do 

tipo estratégico o sujeito é capaz de produzir, mapear e impor enquanto que nas 

operações do tipo tático só é possível utilizar, alterar e manipulá-las.  

Em vista disso, o autor propõe algumas maneiras de pensar as práticas cotidianas 

dos consumidores, que são do tipo tático, partindo de três níveis de análise: 1) as 

modalidades da ação, 2) as formalidades das práticas e 3) os tipos de operação 

especificados pelas maneiras de fazer. Mas, destaca-se que:  

 

Não se trata de elaborar um modelo geral pra derramar neste molde o 
conjunto das práticas, mas, pelo contrário, de ‘especificar esquemas 
operacionais’ e procurar se existem entre eles categorias comuns e se, 
com tais categorias, seria possível explicar o conjunto das práticas. 
(GIARD, 2008, p. 21) 

 

Essas considerações nos fizeram ver a participação como um produto consumido 

pelas famílias dos estudantes na escola, na qual o uso sofre, na maioria das vezes, 

desvios quanto às determinações legais postas. Por isso, nos dedicamos a olhar a 

participação da família em sua ação tática, pois nos permitia entender como os 

pais/responsáveis utilizavam, manipulavam e alteravam a organização escolar através de 

sua participação. Assim, procuramos ter um contato próximo com os sujeitos 

envolvidos nessa prática para podermos compreender seus múltiplos significados e 

considerarmos seu conjunto de variáveis, sua relação dinâmica e a construção particular 

que cada grupo de sujeitos desenvolvia em determinados ambientes.  

Nesse percurso também foi importante tomar algumas referências de pesquisas 

que trabalharam com essa abordagem metodológica a fim de identificarmos as 

especificidades e características comumente presentes em estudos desse tipo e 

entendermos como a realidade escolar pode ser apreendida. Apesar de ser uma 

perspectiva de estudo consideravelmente recente no campo educacional, há um número 

bastante significativo de pesquisas que trabalham com essa abordagem e têm ampliado 

suas análises a diferentes aspectos da vida escolar. 
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3.1   Estudo do cotidiano na apreensão da realidade escolar 

 

No momento em que consideramos legítima a proposição de que a realidade 

escolar não está dada por si só, não é única, homogênea e rígida, mas que, pelo 

contrário, é plural, diversa, multiforme e, ao mesmo tempo, singular a cada grupo social 

em determinado tempo e espaço, construída culturalmente pelos sujeitos/consumidores 

que nela atuam, tem maior sentido falarmos de cotidianos escolares. 

Os estudos que tecem análises desses cotidianos explicitam a obviedade de que 

o cotidiano sempre existiu, mas, para além disso, buscam compreender e demonstrar 

como os fatos cotidianos estão presentes na construção do espaço escolar como um todo 

ou de algum aspecto específico, como, por exemplo, a produção do conhecimento 

através das questões didáticas e do currículo, a democratização das relações através dos 

mecanismos de participação e de gestão, etc. 

 Apesar das pesquisas que seguem tal perspectiva apresentarem proposições 

convergentes quanto ao olhar que lançam sobre esses cotidianos, as abordagens teórico-

metodológicas nas quais se fundamentam se diferenciam, bem como os métodos para a 

realização das mesmas. 

Penin (1989), no estudo intitulado Cotidiano e escola: a obra em construção, 

buscou apreender as marcas do cotidiano escolar de quatro escolas públicas de 1º grau22 

em relação ao elevado índice de repetência e evasão escolar dos estudantes. A 

investigação desenvolvida respaldou-se no pensamento de Lefebvre, especificamente no 

conceito de cotidianidade vendo os fatores que implantam e reforçam e aqueles que se 

opõem a cotidianidade23. Dessa forma, caracterizou-se como um estudo de campo de 

tipo exploratório, uma vez que objetivou analisar a existência de eventos mais do que 

identificar a frequência, distribuição ou intensidade dos mesmos.  

A partir disso e concebendo o processo educativo escolar como resultante da 

interação dialética entre as determinações sócio-histórico-institucionais, as condições 

específicas e ações de pessoas e grupos que atuam no espaço escolar, a autora procurou 

descrever as condições concretas da vida cotidiana de cada instituição pesquisada, 

                                                 
22 Atualmente, esse nível corresponde a primeira etapa do ensino fundamental. 
23 Tais fatores são, por um lado, a fragmentação, hierarquização e desigualdade e, por outro lado, a 
unidade, a igualdade e o direito à diferença.  
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articulando essas descrições com as representações de professores, equipe técnica e pais 

de estudantes sobre tais condições.  

Nesse sentido, a pesquisa tomou a vida cotidiana como via de acesso à realidade 

social, como modo de explicá-la e transformá-la considerando o caráter singular de cada 

espaço ou grupo da sociedade que é constituído, especialmente, pelos aspectos 

históricos em nível macro e microssocial. 

Essa singularidade, bem como a heterogeneidade, do cotidiano escolar também 

foi reconhecida por Ferreira (2003) num estudo em que buscou interpretar as práticas 

coletivas dos adultos em três escolas de ensino básico, fora da sala de aula. No entanto, 

ela via esse cotidiano como algo historicamente “fabricado” pela associação dos fatores 

sociedade/política/vida/saber.  

A autora, perseguindo o viés de análise do cotidiano proposto por Certeau 

(2008), comprovou em sua pesquisa que, para além de ser um lugar onde os adultos se 

encontram, desenvolvem suas atividades e estabelecem relações, a escola é um espaço 

onde se “fabricam” práticas cotidianas construídas por “táticas” e “estratégias” de ações 

dos atores sociais que nela circulam e pelas conjunturas e contextos em que estão 

inseridos. Assim, aponta que esse processo de construção cultural de cada escola pode 

ser compreendido por dois eixos principais. Um “[...] por intermédio do papel exercido 

pelo sistema educativo, da estrutura hierárquica, das normas oficiais, dos regulamentos 

e da cultura consolidada.” E o outro “[...] por meio das relações subjetivas 

desenvolvidas no dia-a-dia de cada escola.” (FERREIRA, 2008, p. 247) 

A rede de operações desses dois eixos desencadeia na fabricação de diferentes 

culturas escolares e, a fim de apreendê-la, a referida autora optou por desenvolver um 

estudo etnográfico de maneira que pudesse manter um contato intenso com os sujeitos 

do cotidiano das escolas escolhidas e para isso realizou observações da rotina escolar, 

entrevistas e análise de documentos. 

Através dessa abordagem, foi possível ver que as escolas revelam “táticas” e 

“estratégias” que caracterizam a sua singularidade. Dessa maneira, esclarece que nem 

todas as definições normativas estrategicamente elaboradas são reproduzidas no 

cotidiano, mas que são taticamente fabricadas. Além disso, foi visto que a escola não 

caminha apenas no sentido do sucesso ou do fracasso, pois há uma dinâmica 

contraditória do espaço escolar caracterizada por algumas ações (do tipo tático) que 
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podem representar avanços e outras que podem representar retrocessos, não há uma 

exclusividade ou um todo organicamente concatenado. As novas orientações, novos 

modelos e novas práticas nem sempre se alinham com a ideia de sucesso, como também 

não pode ser visto como fracasso a manutenção de práticas antigas, pois o que existe de 

fato são readaptações e novas interpretações do novo e do velho. 

Essas conclusões a que Ferreira (2003) chegou reafirmam algumas 

considerações de Oliveira, I. (2008, p. 59, grifos da autora) ao analisar as condições e 

possibilidades de realização de pesquisa educacional através da abordagem do 

cotidiano. Explanando acerca das práticas pedagógicas cotidianas e seus sentidos 

múltiplos, a autora diz que:  

 

[...] a vida cotidiana nas escolas é espaçotempo de práticas invisíveis 
ao olhar totalizante. Nela, os professores e alunos desenvolvem 
táticas e usos através de práticas que remetem a uma forma específica 
de ‘operações’ (maneiras de fazer). 

 

Desse modo, as maneiras de fazer suplantam a ideia de um consumo puro e 

simples da ordem imposta e mostra que os atores sociais desenvolvem formas 

alternativas de uso e que, enquanto praticantes/autores de seus cotidianos, disseminam e 

manipulam as regras ao seu modo, mesmo que de maneira pouco ou nada perceptível e 

marginal. (Ibidem, p.56) 

Tais proposições se alinham a nosso olhar sobre a participação vendo a mesma 

como um recurso de democratização das relações sociais na escola, como um elemento 

de empoderamento dos atores escolares e também como um produto fabricado, e 

igualmente consumido, nas práticas cotidianas. Assim sendo, definimos alguns métodos 

e instrumentos que nos ajudaram na apreensão da realidade escolar das instituições 

pesquisadas e procuramos adentrar em seus contextos e características, pois também 

consideramos que a análise do social necessita conjugar os fatos empíricos e simbólicos 

uma vez que a sociedade é constituída por ambos. 
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3.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados  

 

Utilizamos dois instrumentos básicos para a coleta de dados: a observação 

participante e a entrevista semi-estruturada. A primeira nos deu condições de não 

apenas descrever, mas acima de tudo, interpretar as situações cotidianas, assumindo a 

realidade em sua totalidade complexa, em que a participação da família acontecia de 

maneira espontânea, quando ela era tema de uma conversa informal ou ainda nos 

momentos de participação programada, como nas reuniões do conselho escolar, 

encontros pedagógicos e festas comemorativas.  

A possibilidade dessas observações serem reveladoras do caráter multifacetado 

da prática participativa da família nos fez refutar procedimentos rígidos e isolados, por 

isso, realizamos a maior parte das entrevistas durante as próprias observações, onde uma 

simples conversa pôde ser transformada em uma entrevista e, com esta oportunidade, 

pudemos colher informações de grande pertinência, como também realizamos 

entrevistas em momentos e espaços reservados e pré-determinados a fim de retomarmos 

aspectos que ficaram em destaque no período das observações com alguns dos sujeitos 

da pesquisa, especificamente as diretoras e vice-diretoras e os representantes dos 

pais/responsáveis no conselho escolar que estavam disponíveis.  

Desse modo, procedemos à coleta de dados num período de quatro meses 

sequenciados, abarcando o primeiro semestre letivo do ano, em que pudemos garantir 

uma vivência no cotidiano das escolas selecionadas e tentamos reduzir ao máximo o 

nível de estranhamento de nossa presença, o que nos ajudou a colher informações mais 

sólidas e com maior precisão possível, apesar de estarmos cientes da fluidez do nosso 

objeto.  Nos quatro meses fomos, pelo menos, uma vez por semana em cada uma das 

escolas, mas também fizemos algumas visitas anteriores e posteriores a esse período a 

fim de fazermos observações pontuais de eventos acontecidos, somando 24 visitas na 

Escola Verão e 20 na Escola Primavera. Do total de visitas na Escola Verão, 5 

aconteceram no acompanhamento do turno da manhã e da tarde, 1 no turno da tarde e da 

noite, 10 no turno só da manhã, 5 no turno só da tarde e 3 no turno só da noite. Já na 

Escola Primavera, 4 aconteceram no acompanhamento do turno da manhã e da tarde, 9 

no turno só da manhã e 7 no turno só da tarde. Tais visitas computaram um total de 

cerca de 185 horas de observação nas duas escolas. 
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Durante esse tempo de observação procuramos transitar pelos diferentes espaços 

das escolas, captar seus movimentos, rotinas e participar dos diversos eventos 

promovidos, bem como realizar as entrevistas que se mostraram necessárias e possíveis.  

Somamos a isso a coleta de documentos normativos do sistema de ensino do município 

(Lei Orgânica Municipal, Portarias e legislações municipais adicionais) e da própria 

escola (Projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar e Estatuto da Unidade 

Executora Conselho Escolar) que subsidiaram a análise do objeto pesquisado.  

O registro das observações foi feito majoritariamente em diário de campo, mas 

também utilizamos gravações de áudio, especialmente no caso das reuniões pedagógicas 

e do conselho escolar. As entrevistas também foram gravadas em equipamento de áudio 

e posteriormente transcritas para a análise, até mesmo nas entrevistas que foram 

realizadas durante as observações.  

Para proceder à análise dos dados, realizamos duas etapas. Inicialmente, reunimos 

todo material coletado e os subdividimos considerando sua natureza, como documentos 

do sistema municipal, documentos das próprias instituições, informações sobre as 

escolas veiculadas pela mídia, dados registrados no diário de campo a partir das 

observações e entrevistas realizadas ao final do período de observação. Num segundo 

momento, elencamos conceitos centrais ao objeto da pesquisa para que cada material 

coletado fosse analisado a partir dos mesmos, quais sejam: os aspectos de participação, 

descentralização, autonomia e poder num olhar sob a perspectiva das ações táticas e 

estratégicas. 

 

 

3.3 Contextualização e caracterizações do campo de pesquisa 

 

O processo de reabertura política e de reforma do Estado brasileiro instaurado 

com a promulgação de uma nova Carta Magna, em 1988, visando construir uma 

sociedade efetivamente democrática permeou vários setores sociais, inclusive a 

educação escolar. Em Pernambuco, as ações orientadas à democratização da educação 

são resultantes de uma conjuntura de mudanças na política do país, avanço dos 

movimentos sociais e sindicais, com o engajamento de educadores nas lutas destes, e 
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processos de conscientização e politização dos cidadãos. Com isso, o interior das 

escolas também se constituiu como palco de lutas políticas. (CORREIA, 2003)  

Além das tentativas de incorporar os princípios de descentralização e de 

participação nos Planos Estaduais de Educação, elaborados nos diferentes governos no 

período de 1980 a 1991, tivemos a reafirmação da perspectiva democrática para a 

educação instituída pela Constituição Federal (1988) com a definição na Constituição 

Estadual de Pernambuco (1989) de que “A lei assegurará às escolas públicas, em todos 

os níveis, a gestão democrática, com a participação de docentes, pais, alunos, 

funcionários e representantes da comunidade.” (PERNAMBUCO, 1989, Art. 178, VII 

apud CORREIA, 2003, p. 61) e que “A gestão democrática do ensino público será 

consolidada através dos Conselhos Escolares.” (Ibidem, Art. 183, Parágrafo único apud 

Ibidem, p. 61) 

Considerando que esse mote da política educacional não se limitou a esfera das 

instituições estaduais, mas ultrapassou aos espaços municipais, realizamos nosso 

trabalho de pesquisa no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Recife, por ser uma 

rede de ensino público que vem desde a década de 1980 discutindo sobre a democracia 

nos espaços escolares e que, nos últimos anos, especificamente a partir do governo do 

prefeito João Paulo (2001-2008), vem preocupando-se com a instituição da gestão 

democrática nas escolas públicas de forma mais concreta, haja vista as ações 

desenvolvidas para fortalecer e acompanhar as escolas nessa forma de organização, 

como é o caso da criação da Comissão de Gestão Democrática na Secretaria de 

Educação da cidade e as capacitações para os representantes de cada segmento do 

Conselho Escolar.  

No entanto, é importante registrar que desde o inicio da década de 1990 essa 

rede de ensino já trabalhava na instauração de uma gestão democrática através da 

institucionalização e implementação dos conselhos escolares (MACIEL, 1995) e através 

de ações formativas acerca do projeto político pedagógico da escola com os dirigentes 

das unidades de ensino (BIZERRA e AGUIAR, 1999). 

Segundo informações da Secretaria de Planejamento do Recife24, a cidade, 

capital do estado pernambucano, ocupa uma área de 219,493 km² e limita-se ao norte 

com as cidades de Olinda e Paulista, ao sul com o município de Jaboatão dos 

                                                 
24 Informações disponíveis em: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/>. Acesso em: 
04/08/2010. 
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Guararapes, a oeste com São Lourenço da Mata e Camaragibe, e a leste com o Oceano 

Atlântico. Segundo os dados do último Censo Demográfico (2000), a cidade contém 

uma população de 1.422.905 habitantes, correspondendo a 18% da população do 

Estado. Esse território está dividido em 06 Regiões Político-Administrativas (RPAs25) 

onde estão distribuídas cerca de 333 escolas que compõem o sistema de ensino da 

cidade oferecendo educação infantil no nível da pré-escola (denominados de Grupo IV e 

V), primeira etapa do ensino fundamental (que corresponde as turmas de 1º ao 5º ano, 

mas por serem  organizados na proposta de ciclos são denominadas de 1º, 2º e 3º ano do 

1º ciclo e 1º e 2º ano do 2º ciclo) e educação de jovens e adultos nos módulos I, II e III.  

Considerando os interesses de nossa pesquisa, constituímos o campo empírico 

por duas escolas dessa rede municipal, escolhidas a partir de dois critérios: a) que estas 

atendessem o nível de ensino fundamental I e a modalidade de educação infantil; e b) 

que tivessem um histórico de forte atuação do conselho escolar.26 Tais critérios foram 

considerados porque partimos do pressuposto de que os estudantes do ensino 

fundamental I e da educação infantil têm seus pais/responsáveis mais presentes na 

escola por estarem mais preocupados com o que acontece nela, dado o grau de 

maturidade das crianças, e também porque as escolas com conselhos escolares atuantes 

poderiam ter uma cultura de participação mais intensa. 

As duas escolas pesquisadas, além de atenderem aos critérios pré-definidos, 

tinham conotações semelhantes quanto à vivência democrática e, apesar de percebermos 

certas fragilidades nos mecanismos de gestão pertinentes a essa perspectiva, ambas 

apresentavam-se, de modo geral, como exemplos de que a construção de uma cultura 

escolar democrática é possível. As atividades desenvolvidas, os conflitos vivenciados, 

                                                 
25 Conforme informações da mesma secretaria, essas RPAs estão configuradas da seguinte maneira: RPA 
1 – centro: 11 bairros, RPA 2 – norte: 18 bairros, RPA 3 - noroeste: 29 bairros, RPA 4 – oeste: 12 bairros, 
RPA 5 – sudoeste: 16 bairros e RPA 6 – sul: 8 bairros. Nesses 94 bairros, o município reconhece a 
existência de 66 comunidades consideradas como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, 
disseminadas pelo espaço urbano onde estão cerca de 490 favelas. 
26 Em relação ao segundo critério, a escolha foi feita a partir de alguns nomes de escolas que 
apresentavam esse perfil, de acordo com uma das assessoras do secretário de educação com quem 
conversamos no período anterior à coleta dos dados.  Ela nos informou que a referência para citar aquelas 
escolas devia-se ao acompanhamento que a Comissão de Gestão Democrática realiza junto às escolas e, 
analisando três aspectos, julgavam que as mesmas possuíam uma gestão de caráter democrático. Os 
aspectos analisados eram: 1) o plano de gestão elaborado pelos candidatos a diretores na eleição para o 
cargo e que era enviado à comissão assim que fossem eleitos; 2) os relatórios de gestão que os diretores 
enviavam semestralmente durante o mandato; e, 3) as atas de implantação e renovação do conselho 
escolar. Além disso, a assessora ainda nos falou que outro aspecto está sendo incluindo nessa análise e 
que, inclusive, as instituições citadas já vivenciam, a saber: a articulação da escola com o orçamento 
participativo e outros movimentos da comunidade. 
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as interferências da comunidade escolar como um todo e, em especial, as intervenções 

das diretoras e vice-diretoras davam um tom vivo, ativo e até mesmo alegre a 

organização do espaço escolar, inclusive para as famílias dos estudantes que em 

algumas conversas demonstravam entusiasmo com os acontecimentos na escola. Assim, 

considerando tais aspectos e para guardar o devido sigilo quanto à identidade das 

instituições, denominamos uma de Escola Verão e a outra de Escola Primavera, pois 

vimos em suas ações “luz” e “possíveis frutos” para o alcance de uma sociedade mais 

justa e solidária. 

Os sujeitos investigados foram prioritariamente os pais/responsáveis dos 

estudantes considerando tanto os que tivemos a oportunidade de conversar, como 

aqueles que apenas observamos. Entretanto, também consideramos os profissionais da 

escola (dirigentes, professores, funcionários administrativos e de serviços gerais), tendo 

em vista que atentamos para as posturas que eles tinham quanto à participação da 

família na organização escolar. Assim, para resguardar as identidades de todos e, ao 

mesmo tempo, apresentar os dados de forma clara, utilizaremos algumas siglas 

referentes às funções de cada um no sistema, a instituição que faz parte, e numeração 

identificatória, quando necessário, ficando discriminado da seguinte maneira:  

 

Escola Verão  Escola Primavera 
Sujeito Sigla  Sujeito Sigla 

Mãe de estudante MV  Mãe de estudante MP 
Pai de estudante PV  Pai de estudante PP 

Responsável de estudante RV  Responsável de estudante RP 
Representante dos 

pais/responsáveis no conselho 
escolar 

RPV 
 Representante dos 

pais/responsáveis no conselho 
escolar 

RPP 

Docente  DoV  Docente  DoP 
Vice-diretora VDiV  Vice-diretora VDiP 

Diretora DiV  Diretora DiP 
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CAPÍTULO 4 

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA: as várias faces de uma realidade 

expressa nos referenciais normativos e notícias divulgadas em veículos de 

informação 

 

Conforme explicitado no capítulo anterior, o nosso objeto de pesquisa foi 

abordado metodologicamente a partir de perspectivas da Teoria do Cotidiano propostas 

por Certeau (2008) e estudos específicos acerca do Cotidiano Escolar. Desta feita, 

desenvolvemos a apresentação e análise dos dados coletados concebendo a participação 

da família na escola como uma ação que necessita ser tratada de maneira que mostremos 

as várias possibilidades e nuances de interpretação, ou seja, as várias faces de uma 

realidade. Não obstante, também temos ciência das limitações de nosso olhar e que a 

exposição das informações poderia ser outra do que a que procedemos.  

As orientações acerca do funcionamento e organização de uma instituição 

escolar refletem as concepções e bases ideológicas em que o trabalho educacional está 

sendo fundamentado, bem como reitera ou contradiz as propostas definidas pelo sistema 

de ensino ao qual a instituição pertence. Nesse sentido, entendemos que a realidade 

escolar também está expressa nos referenciais normativos elaborados na forma de 

documentos legais e institucionais, programas, projetos, planos e em informações 

veiculadas pela mídia, seja impressa ou digital. Sem tomá-la de forma exclusivista, 

estamos assim considerando a legitimidade da produção escrita, ideia sobre a qual 

Certeau (2008, p. 224) reitera: 

 

A prática escriturística assumiu valor mítico nos últimos quatro 
séculos reorganizando aos poucos todos os domínios por onde se 
estendia a ambição ocidental de fazer sua história e, assim, fazer 
história. Entendo como mito um discurso fragmentado que se articula 
sobre as práticas heterogêneas de uma sociedade e que as articula 
simbolicamente. No Ocidente moderno, não há mais um discurso 
recebido que desempenhe esse papel, mas um movimento que é uma 
prática: escrever. A origem não é mais aquilo que se narra, mas a 
atividade multiforme e murmurante de produtos do texto e de produzir 
a sociedade como texto. O ‘progresso’ é de tipo escriturístico.  
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Assim, apresentaremos nos tópicos em seguida um olhar analítico dos registros 

escritos que “produziram” a parcela da sociedade que compusera o universo de nossa 

pesquisa. 

 

 

4.1 Documentos legais e programas desenvolvidos pela gestão do Sistema 

Público de Ensino da Cidade do Recife 

 

Antes de iniciarmos o período de observação nas escolas, procuramos a 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife com o intuito de 

conhecer melhor a organização e o entendimento desta secretaria em relação à 

participação das famílias de estudantes nas escolas da Rede Municipal de Ensino. 

Considerando o enfoque que damos a essa participação no processo de gestão das 

escolas, tratamos de tais questões especificamente com a Comissão de Gestão 

Democrática que assessora o/a secretario/a de educação e acompanha as escolas da 

Rede na efetivação dos mecanismos democratizadores da gestão e do espaço escolar, a 

saber: o projeto político pedagógico, o conselho escolar e a eleição para dirigentes 

escolares. 

A partir desse contato inicial e de outros realizados durante a pesquisa, tivemos 

acesso a algumas legislações municipais concernentes ao tema e a alguns materiais de 

articulação da referida comissão. Além disso, ficamos em constante atenção aos 

programas e ações adotados pela secretaria que eram vivenciados no cotidiano das 

escolas e, a nosso ver, diziam respeito à participação social nas instituições 

educacionais, como foi o caso do Projeto VOLTEI, do Programa Bolsa Escola, do tema 

instituído para o ano letivo de 200927 e dos encontros de formação sobre o conselho 

escolar com os dirigentes das unidades de ensino e os representantes de cada segmento 

nesse colegiado. 

Em relação à legislação, ficou evidente o esforço em assegurar o princípio de 

gestão democrática na educação escolar, legitimando em âmbito municipal o que está 

disposto em nossa Constituição Federal (1988, Art. 206, VI) e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (1996, Art. 3º, VIII). No entanto, a Lei Orgânica do 

                                                 
27 Ano em que ocorreu nossa coleta de dados. 
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Município (1990) faz uma explicitação mais específica ao indicar que o princípio da 

gestão democrática nas escolas públicas ocorrerá “[...] com a participação de docentes, 

pais, alunos, funcionários e representantes da comunidade nos conselhos escolares [...]” 

(Art. 132, VII). Esse reconhecimento da participação dos diferentes segmentos que 

atuam  no cotidiano escolar parece-nos representar um avanço na forma em que a gestão 

educacional é concebida, porém, quando se trata do grupo de pais/responsáveis de 

estudantes essa participação não é reconhecida de maneira constante.  

O Plano Diretor da Cidade (Lei nº 15.547/91) nos deu essa impressão quando, 

no parágrafo 2º do artigo 134, não contempla os pais/responsáveis de estudantes como 

um dos grupos a participar da Conferência Municipal de Educação (COMUDE). A 

participação desse segmento pode ser compreendida apenas de forma indireta quando 

neste mesmo dispositivo é indicada a “[...] ampla participação de entidades 

representativas da sociedade [...]”, o que denota certo atraso tendo em vista a 

importância dessa ocasião em que os atores presentes farão uma avaliação da educação 

no município e poderão apresentar proposições de diretrizes e políticas para o campo 

educacional. 

Apesar disso, a Lei que cria os conselhos escolares nas unidades de ensino 

municipais (Lei nº 15.709/92) garante a representação do segmento de pais/responsáveis 

nesse processo de gestão e torna ainda mais representativa essa atuação quando 

modifica, através da Lei nº 16.589/2000, o parágrafo 1º do artigo 3º relativo à 

composição desse órgão e determina que os pais e a comunidade deixem de compor 

uma única representação e passem a ter cada um seus representantes próprios. Essa 

alteração sugere um entendimento de que os interesses dos pais de estudantes nem 

sempre se coadunam aos da comunidade e que cada um dos segmentos pode lançar 

sobre a escola uma expectativa diferenciada quanto à função social que esta tem a 

cumprir. Assim, a compreensão do conselho escolar como um instrumento de 

articulação das definições do governo e da realidade da escola (Art. 2º da Lei de 1992) 

pode ser tomada com maior propriedade. 

É interessante notar que a absorção da categoria família pelo conceito de 

comunidade é apontada por Nogueira et al. (2008), a partir de alguns dados 

apresentados por Marília Spósito (1992), como uma tendência das pesquisas 

educacionais no Brasil, que não atentava para os estudos sobre família, mas focalizava 

os processos mais globais das ações educativas e as políticas estatais, o que fazia com 



 71 

que a família estivesse pressuposta nas análises, mas não fosse tomada explicitamente. 

Dessa maneira, podemos ver certa relação entre a situação dos estudos científicos e as 

definições normativas analisadas que acabam apresentando essa concepção mais 

generalista em relação a esses dois segmentos.  

Felizmente esse não é o caso da lei que cria o Sistema Municipal de Ensino do 

Recife (Lei nº 16.768/2002) que expressa um claro juízo quanto à diferenciação na 

participação dos diferentes atores da comunidade escolar, inclusive os pais, no processo 

de gestão democrática do ensino que “[...] norteará as ações de planejamento, 

implementação e avaliação de políticas e planos de educação do Município. [...]” (Art. 

9º). Tais definições demonstram o nível de importância da participação e considerando 

que nesta mesma lei o conselho escolar de cada instituição é posto como um dos 

instrumentos de gestão democrática do Sistema Municipal de Ensino indagamo-nos 

acerca das disposições do artigo 7º e seus parágrafos 1º e 2º que discorrem sobre a 

função de conselheiro no Conselho Municipal de Educação (CME) e sobre uma taxa de 

remuneração desta função, pois nas escolas-campo de nossa pesquisa alguns docentes, 

funcionários, dirigentes e vice colocavam-nos os problemas geralmente enfrentados 

para compor o conselho e expunham algumas sugestões para mudança dessa situação 

que se referiam a uma possível remuneração de seus membros.  

O fato dos conselheiros do CME ter resguardada legalmente uma gratificação 

conferida a sua participação nas reuniões deste órgão e o mesmo não ocorrer com os 

conselheiros das unidades de ensino é pouco compreensível, inclusive porque apenas os 

conselheiros do primeiro órgão têm sua função definida como sendo de interesse 

público relevante. A prática observada nas escolas mostrou que, apesar do empenho de 

alguns conselheiros em participar, há dificuldades básicas e materiais para uma atuação 

mais efetiva, como ficou demonstrado nas situações em que os conselheiros 

representantes da comunidade e dos pais/responsáveis não tinham recurso financeiro 

para ir a reuniões de formação na Secretaria de Educação, que tinham o objetivo de 

promover o fortalecimento dos conselhos escolares. Nesses casos, aconteceu da 

dirigente ou vice dispor recursos próprios ou de algum recurso da escola para que esses 

representantes não deixassem de comparecer a tais eventos. Gastos desse tipo se 

tornariam maiores se esses conselheiros fossem, por exemplo, presidente ou tesoureiro 

da Unidade Executora da escola (UEx) que, em geral, necessitam ir às agências 
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bancárias e à própria prefeitura com mais frequência e, portanto, parece pertinente e 

viável que haja uma gratificação semelhante a dos conselheiros do CME. 

É importante salientar que não estamos desconsiderando o horário de trabalho 

efetivo que os conselheiros municipais possuem, mas que há problemas concretos sendo 

vivenciados na escola que podem ser solucionados ou minimizados com esse apoio 

financeiro aos conselheiros escolares. Assim, tal gratificação poderia ter um caráter de 

proporcionalidade como, por exemplo, o recebimento da mesma pelos conselheiros 

escolares em situações específicas e não de forma contínua, regular, como ocorre com 

os conselheiros do CME. Apesar de considerarmos pertinente, entendemos que a 

questão financeira não é o aspecto preponderante na atuação dos conselheiros, mas sim 

a disponibilidade de tempo e o compromisso com sua função. Por isso, acreditamos que 

esperar (ou cobrar) uma boa atuação dos conselheiros independe de remuneração. 

A atuação do segmento de pais/responsáveis é autenticada novamente pela 

legislação do município quando, ao estabelecer as regras para eleição de diretor e vice 

das escolas da Rede Municipal (Lei nº 17.090/2005), define que entre os grupos de 

pessoas que poderão votar estão “Os pais ou responsáveis, legalmente constituídos, do 

aluno regularmente matriculado na unidade de ensino.” (Art. 7º, IV).  O reconhecimento 

da importância dessa participação também é afirmado no normativo que dispõe acerca 

do Conselho Municipal de Educação (Lei nº 17.325/2007), especialmente quando 

determina que entre os 19 membros titulares que o compõe deverá haver “dois 

representantes dos pais de alunos da educação básica ofertada pelo Município do 

Recife.” (Art. 14, IX)28.  

Essas disposições, em nosso entendimento, contribuem na construção de uma 

cultura participativa nas escolas ao mesmo tempo em que delimitam o âmbito de 

intervenção dos familiares de estudantes e definem um papel para estes nas questões 

educativas. No sentido do que indica Donzelot (1986), essa é uma forma de realizar uma 

gestão sobre as famílias como também é uma forma de utilizá-las para executar uma 

gestão sobre outros ambientes, como a escola.  

Alguns projetos e ações realizados na Rede Municipal dão indicativos dessa 

perspectiva de participação das famílias nas escolas. O Projeto de Verificação Oficial 

                                                 
28 Esses representantes só serão impedidos de integrar tal conselho no caso de exercerem “[...] função 
pública de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo do Município do Recife.” (Art. 
14, § 2º, IV, “a”) ou se prestarem “[...] serviços terceirizados no âmbito do Poder Público Municipal” 
(Art. 14, § 2º, IV, “b”). 
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Limitadora das Taxas de Evasão e Infrequência (VOLTEI)29 parece bastante 

representativo, pois, apesar de está firmado num termo de compromisso entre a 

Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Tutelar local, responsabiliza de maneira 

quase que completa os pais/responsáveis dos estudantes no combate ao abandono e a 

baixa frequência escolar.  

Nas escolas da Prefeitura do Recife o projeto funciona da seguinte maneira: a 

cada três dias consecutivos ou cinco dias alternados de falta de um estudante, a escola 

deverá chamar o pai, a mãe ou outro responsável pelo mesmo para que deem 

explicações acerca das faltas e sejam advertidos quanto ao prejuízo na formação desse 

estudante e quanto à responsabilidade que possuem. Cada vez que esses 

pais/responsáveis são chamados eles assinam um termo comprovando que estão cientes 

dos fatos e caso algum deles sejam chamados por três vezes a escola deverá comunicar 

o conselho tutelar da região para que este acompanhe o caso do estudante e sua família. 

Assim, suspeitamos que nesse projeto a escola é posicionada como um agente de 

controle da família no cumprimento da função que lhe é destinada, como levar as 

crianças e adolescentes à escola e acompanhá-las no processo de aprendizagem de 

maneira que não venham a desistir ou fracassar na educação escolar. Esse aspecto é 

positivo no sentido de garantir o cumprimento do direito à educação previsto em lei, 

mas, por outro lado, pode provocar uma relação de muita tensão e conflito entre as 

famílias e a escola, especialmente com os dirigentes e docentes.  

Durante nossas visitas na Escola Primavera, era fácil perceber esse sentimento 

em alguns pais/responsáveis que vinham justificar a falta de sua criança. Em geral, eles 

faziam explicações no sentido de demonstrar que não estavam sendo relapsos com a 

vida escolar da criança, mas alguns faziam isso em tom persuasivo como se quisessem 

intimidar as pessoas da escola para não encaminharem o caso para o conselho tutelar, 

pois esse órgão parecia ser visto pelas famílias como aquele que tem o objetivo 

unicamente de retirar as crianças dos lares que não lhes asseguram os direitos sociais 

básicos.  

                                                 
29 Criado pelo Ministério Público de Pernambuco, o VOLTEI faz parte do Projeto Primeiro a Infância que 
tem o encargo de estimular os municípios a priorizar iniciativas focadas nas crianças e nos adolescentes. 
Os acordos firmados têm vigência de oito anos e podem ser renovados por igual período ou incorporado 
pelo sistema de ensino por tempo indeterminado. 
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Dessa maneira, o projeto ao invés de enriquecer uma relação de apoio entre 

família e escola acabava criando situações problemáticas difíceis de contornar, até 

mesmo porque a questão de faltas das crianças também interferia em outro programa da 

prefeitura, o Bolsa Escola. 

O Programa Bolsa Escola Municipal é entendido como uma forma de incentivar 

e apoiar as famílias das crianças (de 6 a 15 anos de idade) matriculadas nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino a manterem-nas frequentando às aulas. Para isso, o programa 

oferece uma bolsa de meio salário mínimo para as famílias com uma criança e de um 

salário mínimo para aquelas que têm duas ou mais crianças matriculadas.  Esse 

benefício é repassado sempre que as famílias cadastradas garantem um mínimo de 90% 

de frequência das crianças na escola.30  

Apesar de também ter a questão da frequência como ponto chave, o Bolsa 

Escola denota um posicionamento mais parceiro com as famílias, pois além de se 

constituir como uma política de transferência de renda se projeta a um trabalho de 

inclusão social quando a Secretaria de Educação se articula com outras secretarias para 

ajudar as famílias com problemas de dependência de álcool e drogas ilícitas e/ou de 

violência familiar. Do mesmo modo, buscam orientar as famílias na aquisição dos 

documentos necessários ao cadastramento, estimulam os entes familiares a ingressar em 

cursos de formação profissional ou de continuidade da escolarização, como as turmas de 

Educação de Jovens e Adultos, e promovem eventos culturais, especialmente 

espetáculos teatrais, para que as famílias façam uso dos equipamentos da cidade. 

A partir de nossas observações nas escolas pesquisadas, acreditamos que o 

aparente risco de perder imediatamente a guarda da criança presente no Projeto 

VOLTEI e os aspectos adotados no Programa Bolsa Escola são os fatores que provocam 

reações diferentes nas famílias quando são chamadas e advertidas pela escola. Dessa 

forma, vemos a importância de um trabalho de aproximação das escolas e das famílias a 

fim de construírem uma relação que esclareça as funções de cada uma naquilo que é 

primordial, o bom desenvolvimento de suas crianças e adolescentes. 

Quando falamos dessas funções nos referimos, inclusive, ao espaço de atuação 

da família na escola que institucionalmente já está legitimado. As ações da Secretaria de 

Educação, especificamente, da Comissão de Gestão Democrática parecem atentar para 

                                                 
30 Podem se cadastrar as famílias que, além de terem matriculado sua criança numa das escolas da Rede, 
possuam uma renda per capita de 1/3 de salário mínimo e morem há cinco anos na cidade.  
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esse aspecto, apesar de ainda serem insuficientes, quando desenvolvem nas escolas 

palestras sobre o funcionamento do conselho escolar e quando realizam reuniões na 

secretaria com cada um dos segmentos representados nesse conselho com a intenção de 

dotar esses representantes de maior entendimento de sua função e da importância desse 

mecanismo no processo de democratização da escola pública, tentando desmistificar a 

ideia de que a gestão da escola é responsabilidade apenas dos/das dirigentes eleitos/as. 

Em nossa compreensão, esse trabalho alinha-se ao tema instituído para o ano 

letivo de 2009, “Recife: cidade educadora”, quando propõe que se desenvolva nas 

escolas da Rede um olhar sobre a cidade como sendo um lugar dotado de virtudes 

pedagógicas, pois seus equipamentos e espaços públicos precisam ser apropriados por 

cada recifense num sentido mais do que geográfico, mas eminentemente político e 

pedagógico. Assinalando uma perspectiva republicana, a secretaria indica a necessidade 

da cidade ser tratada como:  

 

[...] aquele lugar onde os homens – porque são homens – são 
obrigados a aparecer com sua fala e sua capacidade de agir e criar 
algo novo no mundo, e comparecer, ou seja, aparecer com e para o 
outro, momento em que se criam as relações intersubjetivas e de onde 
extraímos as significações de nossas vidas, aquilo que dá sentido às 
nossas existências. (RECIFE, 2009) 

 

Dessa maneira, vemos uma valorização do Sistema Municipal de Ensino em 

favorecer uma cultura escolar de intervenção e ação coletiva, de pertencimento e de 

responsabilização para com a escola pública de qualidade. Contudo, as definições legais 

estabelecidas e os projetos e programas desenvolvidos possuem mais o caráter de 

instrumento de democratização instituído do que instituinte, no sentido de vivenciado e 

absorvido aos valores, normas e regras do ambiente escolar. Por isso, no cotidiano da 

escola é possível e até comum que encontremos práticas que se distanciam ou são 

contraditórias aos lemas defendidos discursivamente.   
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4.2     Documentos institucionais das escolas pesquisadas e informações veiculadas 

na mídia 

 

A Escola Verão e a Escola Primavera nos disponibilizaram os documentos que 

regem a instituição e auxiliam no planejamento das ações pedagógicas, administrativas 

e financeiras necessárias ao cumprimento de sua função social.31 Através deles, 

acreditamos que podemos entender melhor o funcionamento e organização da escola em 

relação à perspectiva democrática de gestão e como as famílias de seus estudantes são 

posicionadas no conjunto de papéis que cada grupo de pessoas da comunidade escolar 

possui. Por considerar a singularidade de cada unidade de ensino, discorreremos sobre 

tais aspectos tomando cada escola paralelamente.    

Na Escola Verão, os documentos analisados parecem apresentar uma concepção 

de que a escola deve ser construída num movimento coletivo de seus atores em prol de 

uma vivência mais justa e solidária. Esse entendimento é expresso em várias seções do 

Regimento Interno onde se destacou diferentes aspectos. No Título I – Da Identificação 

e Finalidades, logo no primeiro artigo, nos chamou atenção a indicação de que a escola 

“rege-se pela legislação em vigor, pelo presente regimento e pelas normas internas” .  

A nosso ver, considerar as normas internas como um dos dispositivos pelo qual 

a escola será regida é um fator de grande importância quando entendemos que cada 

unidade de ensino possui características e identidade própria. Além de ser uma 

consideração que possui duas conotações, uma positiva e outra negativa. A primeira 

refere-se à legitimidade que é dada às decisões tomadas em âmbito local e a possível 

flexibilidade a adaptações e/ou reformulações provindas dos interesses e vivências da 

comunidade escolar. A segunda é vista como negativa, uma vez que abre precedentes 

para a tomada de decisões unilaterais de uma pessoa ou de um pequeno grupo 

imprimindo sobre os demais uma relação em que o poder está sendo centralizado ao 

invés de compartilhado.  

                                                 
31 Alguns documentos das duas instituições foram colhidos junto à Comissão de Gestão Democrática 
devido à acessibilidade a eles neste setor ser maior do que nas escolas, onde ainda precisariam ser 
encontrados. Este foi o caso do Regimento Escolar, do Estatuto da Unidade Executora e do Regimento 
Interno do Conselho Escolar. Alguns desses documentos, como o Regimento Escolar da Escola Verão, 
possuíam anotações manuscritas que pareciam indicações para retificação, mas não conseguimos saber se 
elas foram feitas pela comissão, por outro setor da secretaria ou pela própria escola. Na pasta de 
documentos da escola na referida comissão não havia outra versão dos documentos e como essas 
anotações não pareciam alterar o sentido das ideias expostas, consideramos todo o conteúdo em nossa 
análise. 
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Algumas colocações nesse sentido foram expostas em entrevista que realizamos 

ao final da coleta dos dados com um dos pais representante do segmento no conselho 

escolar. Ao perguntarmos se havia alguma interferência na forma como a escola está se 

organizando por conta da maneira como os pais/responsáveis participam, ele nos disse: 

 

Com certeza. Porque mesmo que você não gosta da crítica, você 
escuta e a tendência natural é, mesmo que houvesse resistência, não 
estou dizendo que é o caso, aí a tendência natural é quando você 
escuta uma observação diselogiosa (SIC)32, mesmo que você ataque 
como forma de defesa, as pessoas vão olhar que a pessoa realmente 
tem razão. Aí mesmo que fosse dessa forma, que não é o caso aqui, 
mesmo quando existe uma forma autoritária, o autoritário vai ver e 
tentar corrigir os erros, às vezes dá o braço a torcer. E aqui é mais 
fácil que dá pra dialogar, não tem dificuldade com a direção. Essa 
escola, acredito que é uma escola referência na rede municipal, apesar 
de seu tamanho, na forma de passar conhecimento, de fazer integração 
e interação entre as pessoas. Então, sempre contribui pra melhoria. [...] 
eu nunca vi nenhuma dificuldade com relação a se estabelecer normas 
e depois mudar, fazer alterações daquilo que parece possível. (RPV2) 

 

Outro aspecto relevante dessa parte do regimento é a indicação de que uma das 

três finalidades da escola é “envolver permanentemente toda a comunidade escolar com 

a proposta pedagógica, numa perspectiva de gestão democrática e participativa.” O que 

sugere certa preocupação em garantir tanto o caráter democrático da gestão como 

também que esta seja exercida com a participação da sociedade. Tal adjetivação pode 

ser vista como mais uma tentativa de concretizar o ideal democrático, uma vez que a 

participação é elemento essencial da democracia.  

Nas considerações acerca das modalidades educacionais oferecidas pela 

instituição, merecem atenção os objetivos traçados para o Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos tendo em comum o que diz respeito a “formar sujeitos 

capazes de dialogar com complexos desafios, como lidar com um número cada vez 

crescente de pessoas, de diferentes formações sociais e culturais e compreender um 

pouco das complexas estruturas da vida em sociedade, por onde permeiam seus direitos, 

deveres e desejos;”. Quanto ao Ensino Fundamental, ainda destacamos o objetivo de 

“estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, podendo emitir opiniões, mas 

respeitando a diversidade de pensamento dos demais e desenvolvendo atitudes de ajuda 

e colaboração;”. Quanto à Educação de Jovens e Adultos também enfatizamos os 

                                                 
32 SIC – Segundo Informações Coletadas 
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objetivos de “formar sujeitos capazes de desenvolver a consciência de si mesmo e do 

outro, a co-responsabilidade e o respeito às diferenças;” e “formar sujeitos capazes de 

articular e relacionar os diferentes saberes e conhecimentos (construídos dentro e fora 

do ambiente escolar), como o ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, 

as artes e os valores em que se fundamenta a sociedade;”.  

Esses objetivos reportam-se à fala da vice-diretora na entrevista realizada ao 

final da coleta de dados quando perguntamos se ela e a diretora percebiam se as formas 

de participação das famílias na escola interferiam na organização escolar e se 

fomentavam práticas democráticas na mesma. Percebendo aspectos do que Marques 

(2007) aponta acerca do processo democrático, como aquilo que se constrói na vivência 

e se solidifica apenas com a mudança da prática das pessoas, a entrevistada nos disse: 

 

É incrível a gente vê a mudança, sabe? Uma mãe que em outro 
momento só chegava ai e dava apenas um baile, né? “Pararara!”. Ela 
entrar e dizer: “Olhe eu vim lhe dizer isso...”, ta entendendo? Eu acho 
uma transformação significativa, a postura, a mudança de postura 
desse pai. Pais que em outros momentos apenas discutiriam, diriam 
palavrões, ai não, eles hoje, depois de um longo tempo, um longo 
trabalho, ele chega na direção e diz o que quer a gente, 
civilizadamente. Então, ta transformando. A expressão é essa: “Olhe 
Dona Fulana eu vim logo lhe dizer...”. Quer dizer, ele ta se contendo, 
ele ta educando até a sua emoção, quando em outro momento ele 
apenas jogaria aos ventos sem ter ninguém que o escutasse e com o 
palavreado que ele conhece. (VDiV ) 

 

Talvez esse posicionamento da direção e as mudanças alcançadas na forma em 

que acontecem as relações interpessoais respaldem outras disposições estabelecidas no 

regimento. No Título II – Da Gestão Escolar, por exemplo, é definido que esta 

acontecerá por meio da gestão democrática, considerando a legislação em vigor, e 

garantindo a participação da comunidade interna e externa nos destinos da instituição 

em relação a quatro aspectos específicos no qual salientamos o que se dirige a “discutir 

permanentemente sobre a vida escolar para tomada de decisões coletivas;”. Assim, mais 

uma vez, no aspecto referente à gestão escolar, o desejo por uma escola democrática é 

sustentado pela definição da garantia de participação da comunidade, a fim de que as 

decisões tomadas sejam discutidas coletivamente.  

Também é marcante o princípio da participação e da coletividade no Título III – 

Da Estrutura Organizacional, na qual o Conselho Escolar figura como a primeira 
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instância de sua composição, vindo posteriormente a direção, a secretaria e a 

coordenação pedagógica. Esse conselho é considerado o colegiado superior da 

instituição e possui natureza deliberativa e fiscalizadora. O registro de que as reuniões 

ordinárias desse colegiado são programadas mensalmente, mesmo a legislação 

municipal (Lei nº 15.709/92) definindo um mínimo de duas reuniões por semestre e 

ainda havendo a possibilidade de serem convocadas reuniões extraordinárias, nos 

chamou atenção. Foi muito perceptível que nessa escola os representantes do Conselho 

Escolar conseguiam fazer um acompanhamento mais próximo das ações planejadas e 

executadas devido à regularidade na realização das reuniões que sempre aconteciam na 

última quarta-feira do mês. Esses representantes, inclusive o dos pais/responsáveis, 

pareciam ter se apropriado desse mecanismo de participação por estarem presentes em 

quase todos os encontros observados e por se preocuparem em justificar, junto à 

direção, quando não podiam comparecer e buscavam tomar conhecimento do que havia 

sido discutido.    

Dentre as atribuições do Conselho Escolar, nos surpreendemos com a indicação 

de que este irá “criar programas especiais, visando à integração escola-família-

comunidade, como: oficinas de jogos, teatro, dança, palestras, campeonatos, exposição 

de trabalhos, etc.;”, pois, apesar da escola promover várias programações como essas, 

elas não são provenientes do Conselho Escolar propriamente dito, mas da coordenação 

pedagógica, de professores e até de programas de âmbito federal como o Escola Aberta. 

Vale citar aqui o Projeto Quando o Afeto e o Limite se Cruzam elaborado e 

desenvolvido numa ação conjunta da coordenadora pedagógica e da professora de 

atendimento educacional especializado (mais conhecida como professora itinerante) que 

pretendeu “atingir as famílias e/ou responsáveis, estabelecendo uma parceria 

permanente com a escola, numa perspectiva preventiva, para estimular no lar a prática 

reflexiva e consciente do afeto e do limite, apoiando-os a reverter as condutas negativas 

dos filhos.” 

Apesar de indicar um interesse em tornar a escola parceira da família, a vice-

diretora, em entrevista, nos falou que entende esse projeto como algo positivo, mas que 

está dando à escola uma função que ela não possui. A diretora, na mesma entrevista, 

fala que esse projeto objetiva trabalhar a afetividade, mas na verdade é um ensinamento 

de como eles devem agir e, com isso, justifica a necessidade que ela vê de termos na 

sociedade uma escola de cidadania. Essas ideias são apontadas quando falávamos da 
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atuação da escola com a comunidade na busca de alguns benefícios para o bairro como 

um todo, especialmente pelo Orçamento Participativo. Elas nos disseram o seguinte: 

 

Mas é isso que ta fazendo, o nome geral desse projeto é isso, cada um 
dá a nomenclatura que quer, mas é ensinar a ser pai, dar afetividade a 
seu filho. Vê se é função da escola dizer a um pai: “pegue seu filho no 
colo”, não é? Quanto mais formar a consciência crítica nesses pais, 
consciência de direito. A gente tem que ensinar ao pai que o menino 
precisa de toque, precisa de expressão de fala, a escola ta tendo que 
dizer isso, não é? (VDiV) 

 

Querida, por isso que eu digo que devia ter um curso de ensinar a ser 
cidadão. (DiV) 

 

 Essas colocações nos remetem a proposta de instalação de uma “Escola de Pais”, 

apontada no estudo de Paro (2002), pela qual seria possível superar a situação de pouco 

esclarecimento dos pais/responsáveis de estudantes quanto ao papel que têm de cumprir 

e a importância de fazê-lo. No entanto, embora consideremos relevante a possibilidade 

dos pais/responsáveis terem um momento específico e reservado para a reflexão e 

direcionamento sobre essa questão, pudemos observar que tal aprendizagem ocorria de 

maneira significativa no cotidiano da escola, nas situações de tensão, conflito, 

festividade, etc.  

Continuando a análise do documento, em relação às atribuições da direção, 

enfocamos três pontos que parecem tratar de nosso objeto de pesquisa mais diretamente 

quando definem que ela irá “atender aos alunos, professores e pais, quando for 

solicitado;”, “convocar reunião especial de pais e mestres;” e “manter intercambio com 

entidades populares do bairro”. Estes aspectos foram comumente observados no 

cotidiano da escola e, de certa forma, até enriquecidos devido às articulações do Fórum 

de Entidades Pró-construção de Equipamentos Públicos, na antiga Fábrica de Estopas 

existente no bairro.33 Nas atribuições concernentes à coordenação pedagógica, 

ressaltamos a que aponta para o apoio e participação de atividades de articulação escolar 

da comunidade, isso ocorria fluentemente em todos os eventos e projetos que envolviam 
                                                 
33 Esse Fórum é constituído por representantes de todas as organizações e instituições que existem no 
bairro: a associação de moradores, os blocos carnavalescos, os grupos de atividades culturais, os 
delegados do Orçamento Participativo, a creche, a escola, etc. Através desse Fórum, a comunidade se 
movimentou na conquista do terreno da antiga fábrica onde serão construídos vários equipamentos 
públicos para a melhoria na qualidade de vida dos moradores. Esse Fórum se reunia junto com o conselho 
escolar todos os meses para programar e executar as ações necessárias. 
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a comunidade e o espaço escolar, mas merece destaque o já citado Projeto Quando o 

Afeto e o Limite se Cruzam que tem essa articulação como um dos focos. 

No Título VII – Da Convivência Social, em seu Capítulo I – Dos Alunos, é 

percebido um avanço significativo na questão dos direitos destes em relação ao que 

consta em outros dispositivos, pois estabelece a garantia de aulas aos estudantes mesmo 

na ausência de professor. Durante o período de observação, vimos isso de maneira 

muito concreta, porém demandava um esforço ainda maior da direção e da coordenação 

que, em geral, assumiam as salas que se encontravam nesta situação, ao mesmo tempo 

em que tentavam cumprir suas atribuições. Importante comentar que essa postura da 

escola era louvada por muitos pais/responsáveis com quem pudemos conversar 

rapidamente na hora da entrada dos alunos, mas não podemos perder de vista que a falta 

do professor responsável pela turma atrapalha o processo de desenvolvimento da 

criança como também sobrecarrega de tarefas aquele que o substitui. 

 Outro documento da instituição que apresenta informações importantes em 

relação à concepção democrática e participativa é o Estatuto da Unidade Executora 

Conselho Escolar. Inicialmente, destacamos elementos do capítulo II – Dos Fins, que 

propõe quatro objetivos dessa sociedade34 que estão intimamente relacionados à 

participação social na escola, dentre estes consideramos os três primeiros como formas 

marcantes de atuação das famílias dos discentes, pois dizem respeito à “Cooperação na 

realização de atividades socioeducacionais;”, “Contribuição na solução de problemas 

inerentes à vida escolar;” e “Cooperação na conservação dos equipamentos e do prédio 

da unidade escolar.” 

Quanto ao último objetivo, entendemos que ele restringia-se aos membros da 

Unidade Executora e em nenhuma das observações feitas foi possível ver 

pais/responsáveis, que não fossem o representante dos mesmos no Conselho Escolar, 

interessando-se e interferindo na administração dos recursos provenientes de 

subvenções, convênios e outros. Pelo menos, não de maneira direta, pois, de certa 

forma, isso acontecia quando, por exemplo, os pais/responsáveis queriam saber o 

porquê dos alunos ainda não terem recebido o kit de materiais escolares, o fardamento, 

etc. A diretora demonstrou sua insatisfação com isso ao nos relatar, em entrevista, que, 

                                                 
34 A Unidade Executora (UEx) é vista como uma sociedade por se tratar de uma associação civil sem fins 
lucrativos. 
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apesar de achar que há uma boa participação dos pais/responsáveis na escola, isso ainda 

é inconsistente: 

 

[...] uma participação que existe verdadeiramente, que o pai de uma 
certa forma ele tem um, assim quando ele está presente, ele procura a 
escola, ele vem a escola, ele faz críticas construtivas, críticas 
destrutivas, tudo que a gente espera de uma participação efetiva. Eu 
acho que nessa escola acontece. [...] Agora por outro lado eu acho que 
a função da gente ta extrapolando a função verdadeira, porque a gente 
ta ensinando a ter um direito, ter que cobrar o seu direito. [...] Quer 
dizer, a gente vê isso até no que é de prestação tudinho. A gente é que 
fica se preocupando que alguém, a sociedade fiscalize a gente! (DiV) 

 

O caráter deliberativo e fiscal dos membros da UEx também é tratado no 

capítulo que discorre sobre a condição daquele que se torna sócio da mesma. Dessa 

seção, destacamos os aspectos referentes aos direitos e deveres dos mesmos, pois 

ratificam ações referentes ao voto e candidatura a cargos eletivos, as partes e decisões 

em assembleias gerais, ao aprimoramento da associação através de sugestões a diretoria 

e as possibilidades de controle acerca da utilização de recursos financeiros e dos atos da 

diretoria e do conselho fiscal que, em nosso ponto de vista, indicam o caráter 

institucionalizado da participação social na escola. Nesse mesmo capítulo ainda, são 

registrados os requisitos para admissão e exclusão de sócios, em que os 

pais/responsáveis de estudantes têm sua situação condicionada à matrícula destes na 

unidade escolar. Mesmo assim, é previsto que, mediante deliberação de Assembleia 

Geral, tornem-se sócios beneméritos aqueles que prestarem relevantes serviços à 

associação. Além disso, esses pais/responsáveis que residirem na área em que a escola 

está inserida poderão continuar no quadro de sócios enquanto moradores da comunidade 

onde a instituição está sediada.  

No dia da eleição dos representantes para o Conselho Escolar, pudemos observar 

como a questão da admissão e exclusão de sócios é vivenciada na instituição, pois 

vimos muitos pais/responsáveis de crianças que estudaram na escola em outra época se 

apresentando para votar nos candidatos a representante da comunidade, da mesma 

forma que algumas pessoas que antes participavam como integrantes da comunidade 

passaram a ter filhos na escola e foram votar nos candidatos a representante dos 

pais/responsáveis. 
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Nos capítulos VI, VII e VIII, referentes à administração e representação da UEx, 

o conselho fiscal e o deliberativo ficou claro que os cargos que os compõem e suas 

devidas competências são interdependentes e estão inter-relacionados de forma que o 

presidente, vice, secretário, tesoureiro e conselheiros atuam objetivando, 

prioritariamente, atender às condições necessárias ao bom desenvolvimento das 

atividades da escola. Nesse sentido, destacamos a versatilidade do representante dos 

pais/responsáveis dessa escola que até o mês de agosto de 2009 compôs o conselho 

fiscal e em setembro do mesmo ano passou a ser vice-presidente da diretoria da Unidade 

Executora, segundo registro de ata de assembleia geral. 

Em relação ao Regimento Interno do Conselho Escolar, pareceu-nos relevante a 

definição de sete atribuições desse colegiado. Essas atribuições puderam ser percebidas 

durante o período de observação, no entanto, umas com mais frequência do que outras. 

Podemos dizer que as atribuições mais frequentemente vistas em ação foram: “criar 

alternativas para solucionar problemas relacionados com a execução do Projeto Político 

Pedagógico da escola”, “avaliação anual sobre o desempenho da escola nas suas 

diferentes atribuições”, apesar das atas mostrarem que essa avaliação focalizava mais o 

caráter pedagógico, “definir propostas a serem deliberadas no Conselho do Orçamento” 

e “respaldar as ações desenvolvidas na escola, tendo como base o Projeto Político 

Pedagógico”. Já as que foram menos percebidas dirigiam-se a: “discutir e decidir sobre 

as penalidades disciplinares e administrativas a que estiverem sujeitos os docentes, 

servidores administrativos e alunos da escola”, ocorrendo em alguns momentos quando 

se referia aos estudantes, “participar de ação integrada com as Comissões Regionais, 

Conselhos Escolares e Tutelares da região, no controle da evasão escolar e permanência 

na escola”, que acontecia pelo menos com relação ao Conselho Tutelar em que foi 

possível ver diferentes ações, tanto de caráter coletivo, como nas palestras que 

abrangiam toda comunidade escolar, quanto de caráter mais particular, dirigindo-se a 

casos específicos como problemas de comportamentos agressivos de algum estudante. 

Por fim, “criar canais de interlocução com os diferentes segmentos da escola e junto à 

Secretaria de Educação.” que eram basicamente as reuniões, mas também existia um 

caderno de avisos e cartazes que eram afixados na entrada da escola. 

 Embora ainda possua dificuldades em cumprir as atribuições que têm definidas 

para si, o conselho escolar da Escola Verão tem uma atuação bastante significativa e 

avançada se compararmos as condições desse colegiado no conjunto das instituições 
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escolares do sistema público de ensino. Isso ficou demonstrado em algumas matérias 

noticiadas em jornais de grande circulação no estado, bem como em informações 

divulgadas no site da prefeitura da cidade. Numa matéria sobre o envolvimento e 

trabalho conjunto entre a escola e a comunidade foi explicitado o seguinte:  

 

No Recife, o líder comunitário [...], 69, preside a unidade executora da 
Escola Municipal [...], no bairro de Zumbi, Zona Oeste da cidade. Ele 
é um dos responsáveis pelos recursos que chegam ao colégio. “É a 
comunidade que decide, conosco, onde o dinheiro deve ser aplicado”, 
explica a diretora [...]. “Me preocupo com minha comunidade. Faço 
questão de acompanhar a escola, saber se está tudo certo. Muitos pais 
me procuram porque não têm tempo de vir para as reuniões e sabem 
que eu participo”, conta [o líder comunitário].  (AZEVEDO, M., 
2009) 

 

Assim, podemos considerar que o bom funcionamento do conselho tem 

contribuído na construção de uma escola de melhor qualidade. Mas, o projeto político 

pedagógico também se constitui como um instrumento importante nessa construção e 

um mecanismo de efetivação de uma gestão escolar democrática. O Projeto Político 

Pedagógico da Escola Verão elaborado para o ano letivo de 2009 apresenta alguns 

aspectos significativos, especialmente porque ele é concebido como um plano anual e 

entende-se que através dele a instituição busca expressar o tipo de escola, educação e 

sociedade que desejam construir.  

No tópico referente à justificativa, é dito categoricamente que o objetivo da 

escola está em conformidade com a política de gestão da rede “pautada em princípios 

éticos, expressos por meio da solidariedade, liberdade, participação e justiça social 

traduzidos no âmbito educacional, através de democratização das relações sociais 

vividas nas escolas e pela compreensão de que a educação com qualidade social é 

direito de todos.” (grifo nosso) 

É exposto que serão estabelecidas metas e ações para a escola abrangendo os 

eixos administrativos, pedagógicos e financeiros, tendo como base os eixos temáticos 

que a escola busca alcançar, quais sejam: “a promoção da inclusão social, a qualidade 

dos processos de ensino aprendizagem focando na apropriação do sistema de escrita 

alfabética, a formação continuada e ações educativas complementares”, e nos princípios 

democráticos vistos como possibilidade de “as diferenças e diversidades serem 

trabalhadas de forma a consolidar e contribuir com a luta da sociedade civil”, além de 
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partir do entendimento de que “a escola é o espaço propício para articulação e 

socialização dos diversos saberes”. 

No tópico II está descrito um pouco do histórico da escola com várias 

informações interessantes. Uma delas é que antes da escola ser inaugurada seu imóvel já 

era utilizado como espaço coletivo pela comunidade, pois nele funcionou por um longo 

período a Associação Desportiva e a Associação de Moradores da comunidade. Após 

uma reforma, além da associação de moradores também passou a funcionar uma mini 

creche comunitária e uma escolinha infantil (maternal) conveniadas com a Prefeitura do 

Recife até 2002, ano em que a então secretaria de educação fez uma visita a fim de 

atender a reivindicação de uma moradora e representante da comunidade35 que pedia a 

instalação de uma Biblioteca Pública Municipal (Casa do Livro) em duas salas desse 

imóvel. No entanto, a partir dessa visita a secretaria sugere a realização de algo maior e, 

na presença de outro morador, representante da comunidade36, e do dono do imóvel, 

propõe a instalação de uma Escola Municipal de Educação Infantil ao invés da Casa do 

Livro. Com a proposta aceita, a prefeitura realizou a compra e reforma do imóvel 

permitindo que já no ano seguinte a escola fosse inaugurada.  

Outro aspecto que destacamos ainda na parte do histórico é a colocação da 

característica da comunidade onde a escola está inserida. Antes mesmo de explicitar 

quais são essas características, nos chamou a atenção o uso do termo “nossa 

comunidade” (grifo nosso) que a nosso ver denota um bom nível de envolvimento que a 

escola e a comunidade possuem. É posto que a escola se encontra em uma Área ZEIS 

(Zona Especial de Interesse Social), de baixa renda. Não há uma clara explicitação da 

razão pela qual este aspecto é registrado no Projeto Político Pedagógico, mas 

acreditamos que essas informações servem como referência para que a comunidade 

tenha um atendimento educacional de qualidade e que atenda suas necessidades básicas, 

pois é dito que a maioria da população ativa da comunidade tem rendimentos de no 

máximo um salário mínimo, que grande parte dos jovens e adultos que estão 

desempregados se deve a baixa ou nenhuma qualificação profissional e que muitas 

                                                 
35 Importante registrar que esta senhora continua envolvida nas reivindicações por melhorias no 
atendimento educacional da comunidade. Atualmente ela está acompanhando o projeto do Centro 
Municipal de Educação Infantil (CMEI) que será construído no terreno da antiga fábrica de estopas. 
36 Este senhor também continua atuando nas reivindicações por melhorias para a comunidade e participa 
ativamente na escola como representante da comunidade no conselho escolar. 
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famílias dependem de benefícios governamentais para se manter, como aposentadorias, 

Bolsa Família, Bolsa Escola (municipal), ProJovem, PETI, etc.  

Quanto às condições da escola nos aspectos físicos37, apenas as cozinhas são 

consideradas adequadas. Assim, é interessante o registro de que a escola tem 

desenvolvido um trabalho de sucesso com os estudantes embora a maioria de suas 

instalações seja inadequada, inclusive as salas de aula. Numa conversa com uma mãe 

durante as observações, ouvimos o seguinte relato: 

 

A gente vê que essa escola tem muito problema com sala de aula que é 
quente, que mesmo com o ventilador ainda fica meio abafada, que as 
cadeiras [carteiras] ficam tudo coladinhas por causa do espaço que é 
pequeno. Também tem o problema dos meninos não terem um lugar 
pra brincar direito, só com o pátio lá em cima [no 2º andar]. Mas, só 
que aqui os meninos aprendem. As professoras são muito boas e as 
diretoras [dirigente e vice] dão em cima mesmo, pra as mães 
mandarem os meninos limpinhos pra escola, pra chegar na hora 
certinha, tanto na hora de deixar [entrada] como na hora de vim buscar 
[saída], de não deixar eles estragar o caderno, o lápis, as coisas 
[materiais didáticos] que ficam em casa,  de vim na escola pra saber 
como eles tão indo, tudinho... (MV1) 

 

Quanto ao aspecto referente à missão da escola ficou em destaque a 

consideração de que a construção e uso dos saberes necessários ao ser humano nos 

estudantes sejam desenvolvidos “através do cotidiano escolar e da sua participação no 

Projeto Escola Aberta , nos fins de semana”. Isso nos indicou uma percepção do caráter 

educativo de todos os espaços da escola, e não apenas a sala de aula, como também é 

dada importância a uma atividade que muitas vezes é tomada como um trabalho isolado 

em relação às ações que constituem a escola.  

Esse aspecto tem relação com os objetivos definidos no projeto político 

pedagógico, especialmente na dimensão pedagógica dos objetivos estratégicos com a 

proposição de “melhorar a convivência democrática na escola”, que, em nosso 

entendimento também faz parte da dimensão administrativo-financeira, mas nesta só 

tem propostas relativas à ampliação e manutenção dos equipamentos e materiais da 

escola. Em todo caso, parece inovadora a compreensão do aspecto pedagógico na 

construção de relações democráticas, especialmente no espaço escolar. 

                                                 
37 A escola possui 3 pavimentos (térreo, 1º e 2º andar) mais outra dependência onde funciona o anexo. 
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Dentre as 13 metas definidas no tópico V, vimos grande relevância em duas 

delas que tocavam diretamente na questão da relação escola-família. Numa está 

estipulado que a escola buscaria “promover reunião bimestral informativa e de 

sensibilização com os pais” e na outra iria “viabilizar a continuidade do Projeto 

Voltei”. Características observadas no cotidiano escolar e de grande valor na 

constituição de um trabalho baseado na coletividade e participação. Esses aspectos 

também podem ser percebidos na definição do Plano de Ação no tópico VI, quando 

indica a realização de “apresentação de músicas, danças e peças teatrais dentro e fora 

da comunidade escolar” e a “inclusão das atividades desenvolvidas no Projeto Escola 

Aberta no trabalho pedagógico da escola”. Todos esses pontos dão corpo à integração 

da escola com a comunidade e puderam ser observados principalmente nos eventos 

comemorativos. 

Na Escola Primavera, os documentos expressam ideias semelhantes às da Escola 

Verão, pois parecem sempre perseguir os princípios democráticos e de ação coletiva. 

Apesar de apresentar informações desatualizadas em relação aos dados de 

identificação38, o Regimento da escola apresenta tais perspectivas logo no primeiro 

artigo quando indica que esse documento “foi elaborado com a participação de todos os 

segmentos desta Unidade Escolar (funcionários de serviços gerais, professores, alunos, 

pais, membros da comunidade e direção)”. As demais seções do regimento apresentam 

as atribuições de cada segmento da comunidade escolar e dessas destacamos algumas 

definições significativas à construção de um espaço democrático.  

Em relação à direção, três proposições parecem ser pertinentes. Uma diz respeito 

à divulgação do calendário de avaliação da prática pedagógica e do projeto político 

pedagógico antecipadamente para todos os segmentos da escola e para a comunidade e 

a outra refere-se à convocação de reuniões especiais de pais e mestres. De fato, 

pudemos observar a execução dessas definições durante nossas visitas, ainda que 

tenham ocorrido poucas reuniões desse tipo. Já a terceira diz que “A postura dos 

membros da Direção da escola em casos de desentendimento entre os diversos 

segmentos deverá ser imparcial, porém justa, procurando ouvir ambas as partes, 

tomando as providências para a solução do problema, mantendo a discrição do 

mesmo.” Esses conflitos eram comuns entre pais/responsáveis e professores e a 

                                                 
38 A escola funcionava num espaço cedido pela igreja católica do bairro e em outros espaços anexos até o 
final do primeiro semestre de 2007 quando foi inaugurada a sede própria, onde a escola funciona 
atualmente.  
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diretora, em entrevista, nos contou como geralmente resolve tais questões, pois entende 

que não pode dar privilégios a determinados grupos, especialmente quando a conduta 

está ferindo o direito do estudante, mas que é preciso muita cautela nessas mediações. 

Falando sobre as formas como os pais/responsáveis participam, como eles fazem 

reclamações e sugestões, a diretora nos disse: 

 

Às vezes eles usam [a representante deles no conselho escolar]. 
Quando a situação é muito polêmica eles mandam via o representante 
do conselho. Tipo: os professores estavam faltando muito. Eles 
questionavam a gente aqui: “A gente vai se reunir!” Eu digo: “Ótimo, 
vá lá falar com a representante de vocês!” Porque fica o conflito, aí 
entra de novo a questão do corporativismo do segmento, que tem 
horas que os professores vem atacar a direção pra ficar contra eles [os 
pais], mas não dá. “Vocês pensem que estão equivocados.” Estão com 
um comportamento de postura que a escola tem que se adequar as 
necessidades deles [dos professores]. Enquanto que na escola, o 
objetivo da escola é dar condições para os alunos terem sucesso junto 
com o processo de ensino e aprendizagem. Então se tiver que se 
adequar as condições de alguém é dos alunos. (DiP) 

 

A nosso ver, essa forma de agir também pode contribuir para o fortalecimento da 

autonomia no espaço escolar, uma vez que permite que os grupos entrem em um acordo 

a partir de suas análises sobre a situação, sem que isso signifique ausência da direção 

na resolução do problema para que o mesmo não perdure por muito tempo. Além disso, 

essas circunstâncias de crise e contradição podem se tornar condições de aprendizagem, 

construção de conhecimento e desenvolvimento, como afirma Lück (2008).  

Quanto às atribuições da vice-direção, em geral, elas se destinam a 

complementar e/ou substituir àquelas definidas para a direção, mas como nessa escola a 

presidente da Unidade Executora é justamente a vice-dirigente, três indicações tornam-

se ainda mais importantes, uma vez que esse cargo a levaria a ter uma atuação mais 

intensa no conselho escolar. Uma diz respeito a “Participar do projeto político-

pedagógico da Unidade Educacional e demais atividades didático-pedagógicas, dando-

lhes a assistência necessária, no âmbito de sua competência.”, a outra se dirige a 

“Coordenar a preparação dos relatórios das atividades dos serviços sob sua 

responsabilidade e encaminhá-los à apreciação do dirigente.” e a última indica que ela 

deve “Presidir, quando indicado pelo dirigente, as reuniões de ordem administrativa e 

pedagógica.” No entanto, em nossas observações isso praticamente não ocorria e, ao ser 
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questionada durante a entrevista realizada ao final da coleta de dados, a vice-diretora 

nos disse o seguinte: 

 

Realmente, eu às vezes até me questiono, ontem eu tava pensando em 
começar a trabalhar o projeto político pedagógico, porque todo ano 
quem faz o projeto político pedagógico é [a dirigente]. Todo ano ela 
vai pra reunião, ela faz tudo e eu nunca participo. Por quê? Porque o 
comecinho de ano, aí eu geralmente tô envolvida em matrícula, eu tô 
no atendimento as mães, eu tô nas broncas de trocas de alunos de 
horários, eu tô do outro lado. Aí eu sempre... E ela como adora 
reunião... Ela é diretora e as reuniões é toda com ela, aí eu já... Mas 
realmente é verdade, eu corro das reuniões, sempre eu tenho alguma 
outra coisa pra fazer. Quando eu entro numa reunião [é porque] 
geralmente eu sou chamada pra resolver qualquer coisa. (VDiP) 

 

 Essa dificuldade que a vice-diretora expõe poderia se reduzir à medida que ela 

exercesse tais ações com mais frequência, considerando a aprendizagem inerente ao ato 

de participar, conforme já destacado por Marques (2007). Porém outro fator que parece 

atrapalhar essa atuação é a sobrecarga de atividades que a direção possui. Mesmo a 

dirigente e a vice subdividindo essas atividades, poderia viabilizar o cumprimento das 

atribuições indicadas à existência de uma pessoa na coordenação pedagógica, pois, pelo 

regimento, esta também tem como incumbência “Assessorar a elaboração, a execução e 

avaliação do projeto político-pedagógico da unidade educacional.”, “Assessorar o 

Conselho Escolar [...]”, “Fortalecer a gestão participativa [...]” e “Apoiar e participar de 

atividades de articulação escolar da comunidade”. Infelizmente, a escola não tinha 

ninguém nessa função durante o período que realizamos a pesquisa. Mas, também é 

importante frisar que algumas dessas atribuições citadas, especialmente a terceira, 

possuem uma característica generalista e necessitaríamos analisar quais desdobramentos 

teriam na prática, pois a participação pode dar-se de várias maneiras e com igual 

relevância, num processo de informação, de consulta e/ou de partilha do poder, como 

aponta Montovaneli Junior (2006). 

 No que tange às atribuições dos professores, duas colocações nos chamaram a 

atenção por estarem relacionadas às situações observadas e à prática de gestão e de 

relacionamento com as famílias dos estudantes. Numa, é dito que os docentes devem 

“Evitar conversas prolongadas com mães de alunos ou pessoas do conhecimento do 

professor durante o horário de aula.” e na outra que “As mães que tiverem necessidade 
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de falar com os professores durante o horário de aula, deverão dirigir-se inicialmente à 

Direção para que esta dê o encaminhamento necessário.”  

Em nossas observações, algumas professoras agiam contrariamente a essas 

disposições e na entrevista com a direção perguntamos se elas viam essa forma de lidar 

com as famílias como atrapalho ou benefício à participação. A dirigente nos falou que 

acredita que é necessário um equilíbrio nessa questão, pois ao mesmo tempo em que é 

importante uma aproximação com as famílias dos estudantes, também é necessário dar 

conta da função social da escola, “o pedagógico”. Por isso, vê que as práticas de uma 

determinada docente (DoP1), que ficava até 50 minutos conversando com os mesmos 

pais quase todos os dias na hora da entrada das crianças, necessitavam de intervenções, 

especialmente pela sua condição de gestora e afirma:  

 

[...] eu não aceito o sacrifício do horário pedagógico por qualquer 
razão. Porque do mesmo jeito que não tem atividade sem disciplina, 
não tem condições de qualificar o seu trabalho de sala de aula quando 
você tudo quer conversar com o pai. (DiP) 

 

Além disso, a dirigente indica que esse tipo de articulação com as famílias não acontece 

porque essa professora está fazendo questão de aprimorar essa relação para o bem do 

estudante, pois esse contato “[...] é visando à eleição de dirigente. [...] Não entende que 

não é por aí o caminho, o caminho é você ganhar a confiança. [...] Você não tem boa 

fama de professora?” (DiP) 

 Assim como a última atribuição dos professores destacada anteriormente, outras 

duas indicadas aos estudantes parecem mais com definições relativas à convivência 

social, pois apontam que o discente “Só poderá se ausentar da escola antes do horário de 

saída com o aviso, por escrito, dos pais ou responsáveis.” e que “Alunos que voltam 

para casa com portadores, o responsável deverá apresentar o crachá de identificação 

antes de pegar a criança.” Essas ações praticamente não foram observadas no dia-a-dia 

da escola e as permissões de saída dos discentes eram acertadas através de acordos 

orais, na maioria das vezes. A execução dessas indicações previstas no regimento 

poderia, inclusive, ter evitado alguns problemas, como por exemplo, os episódios em 

que determinados estudantes foram levados para casa por pessoas que não eram da 

confiança dos pais, apesar de serem parentes dos mesmos.  
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Embora essas colocações estejam focalizando a ação das famílias dos estudantes, 

não há um tópico específico no regimento da escola que disponha sobre as atribuições 

dos pais/responsáveis, um aspecto importante no processo de institucionalização da 

participação desse grupo e que pode servir como um mecanismo de esclarecimento 

quanto aos papeis da família e da escola na formação educacional das crianças.    

 Nesse sentido, o Estatuto do Conselho Escolar da Escola Primavera demonstra 

conter avanços, especialmente porque explicita a concepção da instituição quanto à 

organização democrática e à participação no espaço escolar, situando a posição da 

família dos discentes nesse contexto. Assim, uma primeira informação relevante diz 

respeito ao objetivo desse colegiado39 que é “[...] ajustar as diretrizes e metas 

estabelecidas pelo Sistema Municipal de Educação à realidade da Escola, participando 

do planejamento didático, acompanhando e avaliando o processo pedagógico-

administrativo nos seus vários aspectos, visando à melhoria do ensino e à promoção e 

integração do Poder Público com a comunidade, escola e a família.” Além de assumir a 

legítima intervenção da família sobre as determinações do sistema de ensino parece 

importante atentarmos para a finalidade de adaptar essas determinações ao contexto da 

escola, pois, por um lado, podemos ver um ponto positivo que é o de respeito às 

características da comunidade escolar, favorecendo o traço de autonomia da mesma, por 

outro lado, podemos ver um ponto negativo que é a introdução de uma cultura de 

regulação inerente às instâncias de controle dessas organizações, conforme Gohn (2001) 

indica nos marcos políticos da participação. 

Seguindo essa perspectiva, ficou saliente três atribuições conferidas ao conselho, 

quais sejam: “interagir junto à escola como instrumento de transformação da ação, 

promovendo o bem-estar da comunidade, do ponto de vista educativo, cultural e 

social;”, “promover a aproximação e a cooperação dos membros da comunidade pelas 

atividades escolares;” e “contribuir para a solução de problemas inerentes à vida 

escolar, preservando uma convivência harmoniosa entre pais ou responsáveis  legais 

pelos alunos, professores, alunos e funcionários da escola;” Essas proposições, 

especialmente essa última, puderam ser percebidas na fala de uma mãe que é 

conselheira desse órgão e, numa entrevista, nos explicou o que faz como representante 

dos pais/responsáveis: 

                                                 
39 Esse documento, apesar de ter como título Estatuto do Conselho Escolar, refere-se ao Estatuto da 
Unidade Executora do Conselho Escolar, uma vez que define já no primeiro artigo que esse conselho “é 
uma sociedade civil sem fins lucrativos de duração indeterminada”. 
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Assim, eu estou por aqui, sempre conversar, assim, com as mães. 
Porque tem mãe que pensa que é só jogar o filho na escola e pronto. 
Gostam de no final do ano ter o filho aprovado a todo custo. E não é 
assim. Aí tem dia que a gente conversa. Tem que também dar 
incentivo também, não é só esperar pela escola. Mas tem mãe que é 
difícil, meu Deus. Não quer entender, acha que é só responsabilidade 
da escola. Aí fica difícil. (RPP1) 

 

A presença dos pais é cabível em diferentes âmbitos desse colegiado, como a 

diretoria, o conselho fiscal, o conselho deliberativo40 e, principalmente na assembléia 

geral, constituída por toda comunidade escolar e tida como soberana em suas 

deliberações, desde que respeite as disposições do seu estatuto. Esse espaço é bastante 

representativo da força que as famílias dos estudantes possuem, pois nela questões são 

trazidas para resolução e considerando a maioria quantitativa desse segmento, seus 

interesses poderiam sempre prevalecer em relação aos dos outros segmentos no 

momento da tomada de decisões.  

No tópico referente às reuniões, é estabelecido que “Haverá reuniões 

administrativas, convocadas pelo Presidente, no mínimo 1 (uma) vez ao mês, com a 

presença da Diretora e/ou dos Conselhos Fiscal e Deliberativo do Conselho Escolar.”. 

No entanto, durante o período de observação não assistimos a reuniões nessa frequência. 

A regularidade nessas reuniões parece ser um aspecto importante na construção de uma 

escola democrática tendo em vista a cultura de pouca participação e intervenção da 

sociedade brasileira nos espaços públicos e coletivos. 

Um último elemento que queremos destacar nesse documento está relacionado 

ao processo eletivo, pois define que deve haver a participação de pais de estudantes na 

comissão de organização da primeira eleição para composição do conselho, como 

também eles devem fazer parte junto com os professores da comissão de apuração dos 

votos. Por meio disso, podemos inferir que essa participação parece garantir a 

transparência e legitimidade do processo, embora não elimine as possibilidades de 

práticas tradicionalistas fundamentadas no favoritismo pessoal e autoritarismo.  

Ainda assim, o conselho escolar, figura como uma das alternativas de efetivação 

da participação popular, buscando construir uma cultura política democrática que 
                                                 
40 Em relação à composição do conselho deliberativo há no documento da escola uma desatualização 
quanto a representação dos pais e da comunidade que fariam parte de uma única representação, porém a 
legislação municipal já alterou essa definição conforme explicitamos numa seção anterior desse capítulo. 
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atravesse os muros da escola. Nessa mesma direção, o projeto político pedagógico tem 

tentado se constituir como um orientador das práticas coletivas e um mecanismo de 

gestão da escola (SANTIAGO, 2009). 

Algumas dessas ideias se apresentam no Projeto Político Pedagógico da Escola 

Primavera elaborado para o ano letivo de 2009. Tão logo inicia o documento, temos 

expressa na justificativa a menção de que o mesmo é “[...] fruto de uma decisão coletiva 

dos atores que fazem a Escola [...], no sentido de nortear as ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas no corrente ano.” Deduzimos que essa valorização do trabalho coletivo é 

uma característica da escola desde a sua fundação. No tópico referente ao histórico, 

algumas informações sobre o inicio de seu funcionamento, nas dependências da igreja 

católica do bairro, até a conquista da sede própria, onde atualmente está localizada, 

demonstram a eficácia de um trabalho pautado na colaboração e na luta por um bem 

comum.   

Está registrada no projeto político pedagógico a atuação de um padre da igreja 

católica juntamente com algumas paroquianas na organização de algumas salas de aula 

onde iniciaram um trabalho de alfabetização dos filhos dos moradores da comunidade, 

tendo em vista a dificuldade de acesso à escola pública na época. A escola obteve 

autorização para funcionar num período de difícil articulação da sociedade, em meados 

da década de 1960, em pleno regime militar. Mesmo assim, o envolvimento deste grupo 

com a comunidade se intensificou com o advento do Movimento de Cultura Popular 

(MCP) que, mediante o apoio da antiga Fundação Guararapes41, pôde transformar essas 

salas de aula em uma escola. Com isso, foi instituída a Escola Artesanal [Primavera], 

destinada a realização de cursos de artesanato, confeitaria, corte e costura, bordado, 

artes decorativas, tapeçaria, etc. oferecidos às mulheres da comunidade, e o Grupo 

Escolar [Primavera], popularmente conhecido como “Escola da Igrejinha”, destinada à 

escolarização das crianças da comunidade.  

Apesar de estarmos resguardando a identidade da escola, parece importante 

expor que o nome dado ao grupo escolar possui uma íntima relação com os atores 

envolvidos na conquista da instituição, pois ela recebeu o nome de um engenheiro, 

morador da comunidade, que fora responsável pela construção da igreja onde a escola 

funcionava. Esta foi uma forma de homenageá-lo considerando sua prematura morte 

                                                 
41 Autarquia da Prefeitura da Cidade do Recife. 
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num acidente de trânsito. Tal homenagem foi reafirmada quando a escola, 40 anos 

depois de seu surgimento, conseguiu ter um prédio próprio construído no terreno da 

casa onde este engenheiro residiu. Essa conquista, no entanto, foi marcada por outras 

articulações da escola com a comunidade, pois até conseguir esta sede, a unidade de 

ensino funcionou nas salas disponibilizadas pela igreja e em mais dois anexos devido à 

crescente demanda por vagas característica do processo de expansão da educação que 

passamos a vivenciar ao longo da história brasileira. 

O funcionamento desses anexos, porém, foi motivo de reportagens jornalísticas 

de uma grande emissora de televisão que apontavam a inadequação dos mesmos a um 

processo educacional de qualidade. O primeiro anexo funcionava num clube de lazer da 

comunidade, onde duas turmas da escola tinham aulas de segunda a sexta-feira, e nos 

finais de semana a população promovia festas e comemorações.42 O segundo anexo 

funcionava numa casa que tinha uma sala de aula sob a responsabilidade do governo do 

estado e fora cedida ao município em cumprimento as disposições da nova LDB (Lei Nº 

9394/96).  As reportagens focalizaram a situação do primeiro anexo, mas as críticas 

apontadas foram rejeitadas por grande parte da comunidade escolar, segundo relatos de 

pais/responsáveis de estudantes, professores, dirigente e vice quando conversamos sobre 

o assunto no período das observações. Uma mãe chegou a nos contar que fez questão de 

dizer à diretora que estava a disposição para ir testemunhar na justiça sobre o bom 

funcionamento da escola nesse anexo.43 

A problemática do funcionamento da escola em anexos, em horários 

intermediários e em relação às condições físico-estruturais deficientes da instituição 

como um todo, parecia resolvida quando o governo municipal construiu uma escola 

num bairro vizinho, porém, esta solução não foi aceita pela população que exigia que a 

unidade de ensino fosse instalada na própria comunidade. Isso só foi possível após o 

envolvimento da escola e da comunidade no Orçamento Participativo da cidade que 

contou, inclusive, com a atuação da dirigente da escola como delegada da temática 

educação nesse espaço deliberativo. O significativo engajamento dos diferentes 

segmentos da comunidade escolar e local teve continuidade com a composição de um 

grupo de acompanhamento da construção da sede própria da escola.  

                                                 
42 Este clube estava sob a responsabilidade de líderes comunitários e foi cedido à escola de maneira que a 
prefeitura se responsabilizasse pela manutenção do local, como pintura, limpeza, energia e água.  
43 Após a divulgação das reportagens a escola foi chamada pelo Ministério Público para prestar 
esclarecimentos sobre o caso. 



 95 

Essas ações parecem influir até hoje nas relações interpessoais existentes na 

escola. Em entrevista, a mãe que representa os pais/responsáveis no conselho escolar 

nos falou que acredita que a maneira das famílias intervirem tem possibilitado relações 

mais democráticas na escola, num sentido de favorecer ações mais coletivas e parceiras. 

Assim, justifica: 

 

Porque eu acho que tudo na vida é assim, se todos se juntarem, o que a 
gente deseja, quer, sai muito melhor, bem mais fácil. Porque ninguém 
é sozinho, ninguém é sozinho na vida. Tem que ter ajuda de... Então, 
assim, como a escola. Numa escola, se deixar só professores e direção, 
a gente mãe, comunidade, também tem que participar. Se a gente quer 
o melhor, então tem que correr atrás. (RPP1) 

  

O projeto político pedagógico, no tópico referente aos órgãos colegiados 

explicita alguns dos espaços de atuação das famílias, mas nos surpreendeu a indicação 

de que “o conselho escolar tem como atribuição deliberar sobre questões financeiras da 

unidade educacional”, pois a direção comumente falava à comunidade escolar que 

vários problemas poderiam ser resolvidos nesse conselho e estes não eram apenas de 

ordem financeira. 

Quanto aos projetos e programas planejados para o corrente ano, destacamos três 

que parecem se referir mais proximamente às famílias dos estudantes, que são: os 

projetos e culminâncias das atividades sócio-culturais do ano letivo, o Projeto VOLTEI 

e o Programa Escola Aberta.  

A importância da participação é demonstrada em outras seções do documento. 

Na definição da missão da escola, registrada na seção acerca da visão estratégica, isso é 

ressaltado quando afirma: “Nossa escola tem por missão ajudar o aluno na aquisição, 

sistematização e produção de conhecimentos, auxiliando-o a compreender o contexto 

social em que está inserido para que possa atuar de forma crítica e participativa na 

sociedade em que vive.” Assim, parece conceber o caráter pedagógico da participação, 

no sentido de ser posta como um valor a ser alcançado nas práticas cotidianas dos 

sujeitos.  

Apesar dessas colocações, os objetivos definidos têm uma conotação de certa 

forma generalística, pois não apontam como serão alcançados concretamente. 

Referindo-se à dimensão administrativa são registrados dois objetivos: “Garantir a 
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gestão democrática na escola” e “Favorecer as relações interpessoais no interior da 

escola e no seu entorno”, estes são reafirmados nas ações administrativo-financeiras do 

tópico do plano de ação e parece ser indicado um pequeno desdobramento quando 

indica três metas, a saber: “Divulgar decisões tomadas pelo Conselho Escolar.”, 

“Promover momentos de reflexão sobre as relações interpessoais.” e “Articular o 

Conselho Tutelar em prol da melhoria da educação.”  

Nesses tópicos também vale a pena destacar algumas definições que, a nosso 

ver, demonstram a visão que a escola possui acerca das famílias dos estudantes. Nesse 

sentido, uma das metas da dimensão pedagógica é a seguinte: “O desenvolvimento do 

olhar sensível a trama familiar dos alunos.” Inferimos que esta meta se dirige à 

necessidade de respeito às diferentes composições familiares e assim constitui-se num 

aspecto positivo à construção de uma relação mais justa e solidária entre os atores 

sociais, afastando a ideia de uma desestruturação da família conforme defende Goldani 

(1993). Essa proposição alinha-se a um objetivo do plano de ação que é “Incentivar 

apoio familiar no processo pedagógico escolar.” e tem sua realização prevista através de 

plantões pedagógicos onde os pais/responsáveis serão informados sobre o desempenho 

dos discentes. 

Por fim, destacamos o caráter participativo da organização escolar expresso 

nesse documento, a partir das definições acerca da avaliação do projeto político 

pedagógico quando registra que nesse processo: “participarão representantes de todos os 

segmentos da escola, de forma a assegurar a democracia e construir coletivamente uma 

escola de qualidade, fruto do sonho e conquista de todos.”  

De modo geral, podemos dizer que as diversificadas disposições dos 

documentos das escolas pesquisadas perseguem um mesmo ideal, que é a construção de 

um espaço democrático. Contudo, demonstram que a forma de organização de suas 

ações podem se constituir de maneira heterogênea, considerando a cultura própria de 

cada grupo social. 
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CAPÍTULO 5 

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA: as várias faces de uma realidade 

expressa nas práticas observadas do cotidiano escolar  

 

Os processos interativos do cotidiano escolar são capazes de demonstrar as 

concepções e bases ideológicas em que a instituição de ensino e o trabalho educacional 

estão se respaldando. Dessa maneira, o objetivo de democratização do espaço escolar e 

das relações sociais daqueles que se movimentam nesse ambiente pode ser validado, ou 

não, pelas práticas de participação existentes. No entanto, convém ressaltarmos que as 

práticas que promovem, ou não, essa validação, enquanto maneiras de fazer/agir, 

possuem formas variáveis apesar de serem constituídas a partir de regras fixas e 

comuns. Ao mesmo tempo, entendemos que: 

 

Embora sejam múltiplas, diversas e singulares, as práticas cotidianas, 
maneiras de fazer e de estar no mundo, para serem pensadas, devem 
ser entendidas como um número finito de procedimentos, que aplicam 
códigos e normas existentes seguindo lógicas articuladas em cima da 
“ocasião”, que é diferente daquela da ordem estabelecida, mas que se 
constitui, ainda assim, de um certo número de formas ou modos de ser 
e fazer. (Oliveira, I., 2008, p.61)  

 

Neste momento da análise dos dados de nossa pesquisa, tomamos a realidade 

escolar a partir dessas interações ocorridas na vida cotidiana, no dia-a-dia das escolas, 

cuja maneira mais apropriada de entendê-las foi observando-as nos momentos em que 

se processavam, haja vista a condição tática dos atores sociais, em que a atuação é 

definida mediante às circunstâncias da ocasião. Desta feita, assumimos a ideia 

ressaltada por Oliveira, I. (2008, p. 53) em que “[...] a vida cotidiana não é apenas lugar 

de repetição e de reprodução de uma ‘estrutura social’ abstrata [...]”, ela também é 

constituída por operações específicas de produção do real, as maneiras de fazer. 

Assim, apresentaremos nos tópicos seguintes um olhar analítico sobre as práticas 

de participação das famílias de estudantes que configuram a realidade produzida na 

Escola Verão e na Escola Primavera. 
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5.1      Como acontece a participação das famílias dos estudantes 

 

Em ambas as escolas, a participação das famílias acontecia de forma direta e 

indireta. Esta se realizava, estritamente, via representação do segmento no conselho 

escolar e aquela correspondia aos momentos em que os pais/responsáveis estavam 

presentes na instituição nos horários mais comuns, como o da entrada e saída dos 

estudantes, e também nas ocasiões em que precisavam falar com alguém da escola 

(professores, diretores, funcionários da secretaria e/ou de serviços gerais) por terem sido 

convocados ou por um interesse pessoal específico. Assim, acompanhamos “episódios” 

de participação das famílias dos discentes nas reuniões do conselho escolar, nas 

reuniões de pais, nos plantões pedagógicos, nas assembleias gerais com toda 

comunidade escolar (que também compreendia os representantes da comunidade extra-

escolar), nos eventos e festas comemorativas e no curso dos dias de aulas normais, do 

inicio ao final de cada turno. 

Todavia, também consideramos a não presença de pais/responsáveis como um 

tipo de participação, uma vez que essa ausência, de certa forma, interferia no modo de 

organização da escola e porque essa “evasão” não parecia ser provocada apenas por um 

desinteresse desses familiares. Em alguns casos, suspeitamos que a aparente apatia se 

constituía em instrumento de resistência dos pais/responsáveis às definições tomadas e a 

um possível julgamento que as pessoas da escola estivessem fazendo a alguma família 

especificamente.  

Isto ficou evidenciado na “fuga” de alguns pais/responsáveis nos dias de plantão 

pedagógico, pois ouvimos muitos deles comentando que esse momento seria apenas 

para falar das crianças que estão mal comportadas e para apontar as falhas na educação 

doméstica das mesmas. Como nas duas escolas o plantão pedagógico acontecia num dia 

de aula normal, tendo, em geral, o segundo horário de aula de cada turno reservado para 

o encontro de pais/responsáveis e professores, havia de fato uma fuga, pois eles 

pegavam as suas crianças e as levavam para casa como se elas apenas estivessem 

largando mais cedo. O interessante é que as dirigentes das duas instituições nos 

relataram que a realização do plantão pedagógico nesse formato tinha justamente o 

objetivo de garantir o maior número de pais/responsáveis presentes.  No caso da Escola 

Verão, ainda era feita uma programação para que essa reunião ocorresse em dias 

diferentes para cada turma, possibilitando melhores condições de recebê-los, já que a 
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escola possui uma estrutura física pouco confortável, e de prestar um atendimento mais 

particular. Mas, além disso, víamos que essa organização também acabava sendo um 

mecanismo de controle da escola, pois se tornava mais fácil visualizar o grupo de 

pais/responsáveis que deveriam entrar na escola para participar da reunião.44  

Talvez seja importante ressaltar que esses familiares que se negavam a participar 

do plantão pedagógico, embora comentassem com as pessoas que estavam por perto 

quais eram as razões de não quererem ficar na reunião, encontravam-se no risco de 

serem surpreendidos por alguma professora e, principalmente, pela diretora ou pela 

vice. Pois, caso isso ocorresse, teriam que participar mesmo que fosse a contragosto, 

para não ficarem “mal vistos” pela direção.  

Ainda que a diretora e a vice das duas escolas observadas tenham um perfil 

muito parecido quanto à proximidade na relação com a comunidade, esses familiares 

“fugitivos” foram mais observados na Escola Primavera e entre os pais/responsáveis das 

crianças com maior faixa etária. O que nos levou a inferir que esses familiares se veem 

menos responsáveis no acompanhamento da vida escolar das crianças quando estas são 

mais maduras, ao mesmo tempo em que parecem não perceber que esse espaço é 

bastante oportuno para questionar, sugerir, esclarecer e reivindicar melhorias no 

processo de formação e organização escolar.  

Pudemos ver isso numa turma dessa escola quando uma mãe, depois de ouvir as 

explicações do professor sobre o desenvolvimento das crianças, fez um questionamento 

acerca das tarefas de casa. Ela colocou a dificuldade que a família às vezes possui para 

ajudar a criança na realização da atividade, referindo-se ao pouco tempo que dispõem e 

à falta ou escasso conhecimento que tem do assunto abordado nela. Assim, justificou 

que, quando os estudantes trazem a tarefa de forma incompleta, incorreta ou até mesmo 

sem resposta, não significa que a família está sendo desinteressada com a educação da 

criança, por isso acredita e pede que os professores da escola, e não somente ele, 

revejam a questão de penalizar as crianças que não conseguem realizar tais atividades, 

especialmente retirar da criança o direito de brincar na hora do recreio. No momento em 

que essa mãe fazia tal colocação, alguns outros familiares presentes balançavam a 

cabeça demonstrando concordância com a fala dela e foi marcante ver que no final da 

reunião alguns desses familiares saíram da sala comentando sobre a pertinência do que 
                                                 
44 Evidentemente, não desconsideramos a falta de alguns pais/responsáveis devido as suas ocupações 
empregatícias, que também impediam aqueles que estavam interessados em se envolver nessas ocasiões e 
em outras que eram possíveis. 
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ela havia falado e que eles precisavam acompanhar melhor para ver se realmente 

aconteceria alguma mudança. 

Dessa forma, entendemos que a participação nesse tipo de evento se constitui 

num benefício para além do desenvolvimento cognitivo/intelectual da criança, mas 

estende-se às práticas sociais de enriquecimento da cultura democrática escolar e extra-

escolar, à medida que os pais/responsáveis firmam um posicionamento para com a 

instituição. Pois, conforme aponta Marques (2007, p. 59), “Os intercâmbios que se 

realizam no cotidiano escolar trazem efeitos no pensamento, sentimentos e condutas da 

comunidade escolar, ou seja, constroem identidades.”  

Ainda sobre as atividades escolares realizadas em casa, é interessante 

salientarmos a convergência nos dados que encontramos com aqueles apontados por 

Carvalho, Mª E. (1996), mesmo não sendo uma orientação específica de uma lei ou 

programa de governo, pois também indicam certa desarticulação entre determinada 

política45 e as instâncias educativas: família e escola. As dificuldades na realização das 

tarefas de casa e a insatisfação pelas penalizações sofridas são demonstrações de que 

essas atividades enquanto instrumento de ampliação do relacionamento da escola com a 

família têm poucas possibilidades de ter sucesso, especialmente quando são utilizadas 

sem um conhecimento prévio do contexto de vida das famílias dos estudantes, pois com 

certeza essas tarefas interferem na organização da vida doméstica.  

 A forma de participação via representação no conselho escolar era exercida 

quando analisamos a existência de tais representantes e a participação deles nas reuniões 

desse colegiado, mas ainda parecia haver uma dificuldade das famílias em percebê-los 

como representantes dos interesses do grupo, uma consideração similar à indicação de 

Santos (2002) acerca da patologia da participação presente na crise da democracia 

liberal, onde os sujeitos se viam cada vez menos representados por aqueles a quem 

elegeram.  

Na Escola Primavera isso ficou saliente quando alguns pais/responsáveis faziam 

reclamações na direção e desconsideravam a orientação da diretora para que 

procurassem a mãe ou o pai representante do segmento e contassem as insatisfações e 

problemas a eles para que os mesmos trouxessem tais questões para serem discutidas e 

resolvidas na reunião do conselho escolar.  Fora da presença da diretora, alguns desses 

                                                 
45 No caso da Escola Primavera estamos tomando a forma de organização didático-pedagógica como uma 
política interna/local, própria da instituição. 
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pais/responsáveis chegavam ao ponto de até xingar esses representantes. Uma avó, certa 

vez, disse: 

 

Tá vendo que eles não têm poder de resolver nada na escola?! Ôxe! É 
tudo igual a gente, como é que vai resolver algum problema? No 
colégio quem dá as ordens mesmo tem que ser a diretora. Ela é que 
tem autoridade pra isso. (RP1)  

 

Apesar disso, algumas ações desses representantes parecem ter começado a 

ganhar o reconhecimento dos pais/responsáveis dos estudantes. Numa das reuniões de 

pais, por exemplo, ocorreu de a diretora pedir que a mãe representante do segmento 

falasse com os familiares dos discentes na hora em que as crianças estivessem sendo 

liberadas para que eles ficassem na escola para participar da reunião. Essa representante, 

então, ficou abordando alguns familiares no pátio externo e vimos que muitos deles 

acataram seu pedido, tendo alguns, inclusive, ido levar a criança em casa e voltado para 

a escola para participar da reunião com mais tranquilidade. Além disso, também 

aconteceu de alguns pais/responsáveis de crianças que vão sozinhas para casa, virem 

para a reunião por meio do recado verbal que esta representante pediu que as crianças 

levassem.  Um fato interessante nessa ocasião foi o momento em que um pai resistia à 

solicitação da representante dizendo que não viria porque a reunião demorava muito, 

mas ela o exortou dizendo: “A gente tem que ter um pouco de calma, porque depois não 

pode ficar reclamando. Porque essa é a hora de dizer o que acha que tá certo ou errado e 

o que quer que tenha na escola!” (RPP1). Com isso, ela parece tê-lo convencido, pois o 

mesmo levou seu filho para casa, voltou para a escola e durante a reunião fez várias 

intervenções. 

A fala de advertência dessa representante demonstra que ela entende que a opção 

de não participar também interfere na organização da escola, pois como discorre 

Bordenave (1985) essa atitude é caracterizada como uma transferência do poder de 

decidir que o indivíduo possui para aqueles que são ativamente participantes, embora 

todos venham a estar sujeitos ao que ficar decidido. 
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5.2 Quem da família dos estudantes participava da escola  

 

No inicio das visitas, cerca de cinco dias, tentamos registrar o quantitativo de 

responsáveis que iam levar e buscar as crianças na escola considerando quantos eram do 

sexo feminino e masculino a fim de analisarmos a suposição de que a presença feminina 

é majoritária. De fato, verificamos que havia uma presença de mães, avós, tias e outros 

responsáveis do sexo feminino superior ao masculino, representado por pais, tios, avôs, 

etc. No entanto, essa diferença quantitativa não era tão distinta entre um e outro 

tendendo a um equilíbrio, o que nos pareceu indicar certa mudança no que podemos 

chamar de “feminilização da participação” da família na escola.  

Isso ficou perceptível não só pela presença desses responsáveis do sexo 

masculino no momento de ir levar e buscar as crianças, mas também quando estes 

procuravam alguém da escola para fazer reclamações ou obter informações sobre algum 

evento ou atividade pedagógica a ser realizado. Também foi possível vê-los nas 

reuniões específicas para pais/responsáveis, como o plantão pedagógico e as 

assembleias gerais promovidas pela escola, inclusive, fazendo colocações, como ficou 

registrado numa das primeiras reuniões do ano, em que se discutiu o projeto político 

pedagógico e as regras de funcionamento da escola.  

Na Escola Verão pudemos ver isso mais claramente devido à constante 

realização de reuniões e assembleias solicitadas pela diretora da instituição, destacando-

se a última assembleia do ano que, além de dar alguns informes, tinha o objetivo de 

avaliar o ano letivo de 2009. Vários familiares e pessoas da comunidade falaram aos 

presentes de suas queixas, deram sugestões para resolução de alguns problemas e 

elogiaram algumas ações desenvolvidas pelo grupo de professores e pela direção. De 

uma média de seis pessoas que fizeram essas falas, três eram pais de estudantes da 

escola e uma era o representante do segmento comunidade no conselho escolar. Nessa 

escola, ainda ficou saliente o fato de os representantes do segmento de pais/responsáveis 

no referido conselho serem dois pais, havendo na última eleição de conselheiros a 

integração de uma mãe, mas como suplente.  

Essa crescente atuação de pais, tios e avós também foi observada na Escola 

Primavera, mas quanto à representação no conselho escolar havia um diferencial, pois 

tinha um pai e uma mãe sendo os representantes titulares do segmento. Contudo, 
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suspeitamos que havia pouca autonomia da mãe nesse processo. Em algumas conversas 

conosco, ela demonstrou acreditar na validade de sua função na escola, mas ao mesmo 

tempo parecia considerar o pai como alguém mais preparado para ser representante.  

Algumas de suas explicações nos fizeram entender que havia uma espécie de 

divisão de tarefas nessa representatividade. Ela, por está mais presente no dia-a-dia da 

escola, acabava ficando mais responsável por acompanhar e ajudar a solucionar os 

problemas mais imediatos, como a falta e atraso de professores e questões relativas ao 

funcionamento das atividades escolares, como o fornecimento de água, limpeza do 

ambiente, merenda, etc. Ele, por ser mais eloquente, “tem mais jeito de falar em 

público” (RPP1), esforçar-se-ia em está presente nas reuniões e assembleias, pois 

mesmo que ela comparecesse não saberia colocar as reivindicações que tinham a fazer 

de maneira correta, clara.  

Essa “parceria” entre os dois representantes tem, a nosso ver, um caráter 

positivo, considerando que havia uma preocupação dos mesmos estarem atuando de 

forma articulada e agindo em conjunto para garantir o bom desenvolvimento 

educacional de seus filhos e demais crianças que estudavam na escola, e outro negativo, 

quando percebemos que para algumas pessoas da escola (professores, pessoal da 

secretaria e porteiros) as intervenções desse pai eram mais significativas que as da mãe, 

mesmo elas sendo resultado de uma articulação entre os dois representantes que, em 

geral, iniciava com o repasse de informações por parte da mãe. Um fator que também 

parecia influenciar essa avaliação dos outros segmentos era a assumida timidez dessa 

mãe em intervir em algumas questões, envolvendo-se mais quando o assunto incluía 

seus filhos ou quando ela era solicitada por outros pais/responsáveis para que tentasse 

resolver algo. 

Assim, suspeitamos que a questão de gênero parece ser mais significativa do que 

a questão de esclarecimento intelectual nessas condições de representação dos 

pais/responsáveis nas duas escolas pesquisadas, pois a atuação dos representantes 

homens é tida como mais apropriada para o momento das reuniões do conselho do que a 

representante mulher que tem sua atuação legitimada nas ações mais específicas do dia-

a-dia da escola. Esses dados também foram encontrados em outras duas pesquisas que 

investigaram a gestão escolar. Em uma, Marques (2007) aponta que o fato dos 

representantes dos pais no conselho escolar serem todos homens sugere a presença de 

relações patriarcais no espaço escolar devido ao poder que esse órgão possui na 
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dinâmica da escola. Em outra pesquisa, Werle (2003) explica que há um fortalecimento 

do segmento dos pais quando seu representante assume a presidência do conselho 

escolar, mas que isso não ocorre quando essa representação é exercida por uma mulher.   

Nesse sentido, ressaltamos a importância do cargo de vice-presidente assumido 

pelo representante dos pais/responsáveis na Unidade Executora da Escola Verão, em 

setembro de 2009. Nessa condição ele passou a ter a incumbência de auxiliar e 

substituir, quando necessário, o presidente nas suas funções o que nos direciona a uma 

interpretação de que, por meio desta participação, as famílias dos discentes poderão ter 

maior legitimidade em suas intervenções, ao mesmo tempo em que são ampliadas suas 

responsabilidades para com o bom desempenho das atividades da Unidade Executora e, 

consequentemente, da escola como um todo, pois essas atividades não estão dissociadas 

daquelas realizadas em outros âmbitos como os de sala de aula, por exemplo, e é o 

conjunto das mesmas que possibilitam que a escola cumpra sua função social.  

A diversidade de familiares dos estudantes que, de alguma maneira, participava 

da escola também se destacou na Escola Verão por esta já ter em seu calendário de 

comemorações festivas modificações importantes que denotam um reconhecimento 

dessa variedade de responsáveis pelas crianças. Essa escola, ao invés de realizar as 

tradicionais festas do dia das mães e posteriormente a do dia dos pais, promovia a Festa 

da Família no segundo semestre do ano em um local no bairro, fora da escola, em que 

todos tivessem acesso e pudessem se confraternizar comemorando o pertencimento a 

uma família, com qual arranjo fosse. Apesar disso, vimos ao longo das observações que 

a maioria das professoras trabalhou em sala de aula o dia das mães e o dia dos pais 

quando essas datas se aproximaram, inclusive com a confecção de lembrancinhas. 

Algumas mães e pais estranhavam a falta de uma festa específica embora falassem que a 

Festa da Família era muito boa e que entendiam a posição da escola já que muitas 

crianças não conviviam com a mãe e/ou o pai. Acreditamos que essa atitude da 

instituição era bastante positiva para a construção de um caráter mais coletivo e 

igualitário nas relações sociais de seus atores de maneira que, por exemplo, um avô 

possa se sentir com a mesma legitimidade de um pai em intervir nas questões escolares 

de seu/sua neto/a, do mesmo modo que as pessoas da escola também compreendam e 

assumam essa posição. 
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5.3 O que é participar para as famílias dos estudantes  

 

A oportunidade para conversar com os pais/responsáveis aconteceu 

especialmente nos momentos de entrada e saída dos estudantes, quando eles esperavam 

para deixar ou pegar os mesmos. Esse contato se deu de diversas maneiras, pois tanto 

ocorreu de algum deles nos abordarem para saber quem éramos e, ao nos 

apresentarmos, aproveitávamos para perguntar algumas coisas em meio à conversa, 

como também ocorreu de estarmos próximos de alguns pais/responsáveis que 

conversavam entre si e íamos tentando nos inserir no diálogo e, com isso, 

aproveitávamos para fazer colocações e perguntas referentes à pesquisa. Na maioria 

dessas conversas comentamos sobre a participação das pessoas na escola, especialmente 

a família dos estudantes.  

Em geral, eles diziam que sempre se esforçavam para participar das coisas da 

escola, referindo-se às festas e eventos comemorativos, e que buscavam ter cuidado em 

estar sabendo como se encontravam os seus filhos, ressaltando que isso tanto era para 

saber da aprendizagem como do comportamento. Por isso, na maior parte das vezes 

procuravam diretamente os professores, mas quando não conseguiam falar com eles se 

dirigiam às diretoras, incluindo a vice. Alguns pais/responsáveis também comentaram 

que participavam de quase todas as reuniões organizadas pela direção e citaram, 

inclusive, as assembleias realizadas no período de eleição para conselheiros escolares e 

para dirigentes. No entanto, essas falas não denotavam que essa participação acontecia 

porque eles estavam preocupados com o bem coletivo e que o processo eleitoral 

ocorresse de forma justa, mas que queriam garantir a vitória dos candidatos que eles 

apoiavam, especialmente no caso da eleição de diretores, pois desejavam a continuidade 

do trabalho das dirigentes que estavam no cargo.  

Um pai da Escola Primavera expressou isso claramente quando, conversando 

conosco sobre a sua forma de participação na escola, nos disse: “Eu também fico 

prestando atenção na época de vim votar pra diretora continuar na escola, porque essa 

escola só é o que é por causa dela!” (PP1). Na Escola Verão alguns depoimentos 

também possuíam essa conotação. No dia da Festa Junina, uma mãe conversando 

conosco disse: “Essa escola é muito boa porque a diretora é muito organizada. Meu 

filho mais velho já estudou aqui. Ele tá em outra [escola] agora porque não tinha mais a 

sua série. E agora tem o mais novo que tá aqui.” (MV2). Essas colocações, no entanto, 
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parecem limitar o caráter participativo, pois o comprometimento com a direção da 

escola está se restringindo ao momento da eleição, ao invés de iniciar aí e ter 

continuidade durante a gestão do candidato eleito.  

Sobre a participação das outras famílias, esses pais/responsáveis diziam, logo de 

inicio, que achavam pequena a participação dos pais dos estudantes, que eles mal 

apareciam na escola a não ser quando alguma coisa que não gostassem acontecesse com 

seus filhos e que muitas crianças eram, na verdade, “jogadas” na escola para que os pais 

se livrassem um pouco do aperreio dos mesmos. Mas, também lembraram que havia os 

casos dos pais que trabalham e não têm condições de está na escola com mais 

frequência, porém, mesmo assim, destacaram que é possível ver que alguns desses pais 

se aproveitam disso e nunca aparecem na escola, enquanto outros se sacrificam e 

acompanham as coisas da escola de alguma maneira.  

Sobre os representantes do segmento de pais/responsáveis no conselho escolar, 

tivemos respostas variadas que iam desde o desconhecimento de tal órgão na escola e, 

consequentemente, de seus representantes e atribuições, até aqueles pais/responsáveis 

que relataram buscar o representante para se informar de algo da escola e/ou para fazer 

reclamações. A esse respeito cabe considerarmos o caso de um pai da Escola Primavera 

que,apesar de desconhecer a existência do conselho escolar da instituição que os filhos 

estudam, tinha ciência do Conselho do Orçamento Participativo46 e referiu-se às 

reuniões desse órgão promovidas numa das praças do bairro quando lhe perguntei sobre 

o conselho da escola. Esse fato nos pareceu inusitado, uma vez que indicou o 

envolvimento e participação do pai em um espaço de co-gestão mais ampliado. No 

entanto, não sabia e tampouco participava de um espaço mais restrito como o da escola 

que nos parece está mais próximo dele por ser um local de interesse imediato, já que se 

tratava da educação dos filhos e com contatos praticamente diários. 

Em entrevista realizada no final da coleta de dados os representantes dos 

pais/responsáveis também nos falaram como veem a participação das famílias dos 

estudantes em cada uma de suas escolas. A mãe representante da Escola Primavera deu 

o seguinte depoimento: 

 

Tem família aqui que, de fato, se interessam mesmo. Eles vivem pela 
escola. Sempre, assim, tenta, assim, dá o melhor. Assim, como o 

                                                 
46 O pai se referiu a esse conselho chamando-o de conselho gestor. 
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aprendizado. Correr atrás, assim, dos professores, alguma dificuldade 
que está com os filhos. Tentar fazer o melhor possível pra ajudar, não 
só o filho como a escola em geral. Porque se o nosso filho está na 
escola, então nós temos que fazer o melhor. É como na nossa casa, né? 
Que dentro da nossa casa a gente faz o melhor pra todos, né, que 
moram nela. Mas têm pais que meu Deus! Não se interessa. É por isso 
que não anda, também. Porque têm pais que... De todos, ou pelo 
menos até, a maioria se juntasse, eu sei que seria bem melhor. (RPP1) 

 

Essas considerações, apesar de indicar que a participação de alguns 

pais/responsáveis ainda é insatisfatória, contêm implicitamente uma visão de que a 

participação na escola tem uma intenção coletiva, de benefícios para todos. Assim, 

como numa casa cada ente se empenha para que todo mundo tenha uma boa qualidade 

de vida, na escola é importante que todos participem para que o esforço de cada um se 

converta em benefícios para toda comunidade escolar.  

Os pais representantes da Escola Verão também nos falaram quais são as suas 

análises acerca da participação dos pais/responsáveis e cada um nos relatou o seguinte: 

 

Em todas as instâncias de participação popular as pessoas sempre 
participam acanhadamente. Eu acho a participação muito pequena 
com relação ao universo. Eu nunca vi uma reunião aqui que tivesse, 
por exemplo, um terço da representação. Ai por vários motivos, né? 
Alguns por dificuldade com os horários das reuniões, outros não têm 
interesse, acham que se for por aí a escola toma conta. [...] Acho que 
as pessoas não estão ainda preparadas pra entender a sua participação 
na educação escolar. Aí acha que a escola não é nada, que você vai à 
escola é pra aprender a ler, escrever e contar, e que o resto é 
superficial. (RPV2) 

 

Aqui tem cerca de 250 crianças, ou seja, se for vezes 2, dá 250 pais e 
250 mães. Você vê na reunião, só tem 30, 40 pessoas só, pô! É coisa o 
quê? De 15%, as pessoas que entram pra reuniões. Desestimula, está 
entendendo? Desestimula. [...] Parece que, é o seguinte: "Eu vou 
colocar ele nesse colégio, fico quatro horas em casa e não tenho 
responsabilidade nenhuma". Eu acho que é esse o pensamento das 
pessoas. Não é: "Eu estou colocando a criança no colégio pra ele 
aprender ler, escrever, ser alguém lá no fim", não. Não, é: "Eu vou me 
livrar pra ter um tempo livre pra mim". Infelizmente é o que eu vejo 
na maioria dos pais aqui. (RPV1) 

 

Contudo, quando os indagamos sobre a forma como veem a participação dos que 

estão mais presentes, eles nos falaram: 
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Tem um grupo, assim de 10, 20 pessoas que participam, fazem 
observações sob o ponto de vista crítico, como do ponto de vista de 
sugestões, é um grupo que participa e fala bem. (RPV2) 

 

Até que alguns falam, viu?! Até que alguns falam. Outros ficam 
calados, só escutando. Mas até que alguns falam e perguntam: 
"[Diretora], por que isso? Por que aquilo? Tal". E [a diretora] fala, 
abre a fala, está entendendo? (RPV1) 

 

Essas colocações reafirmam a insuficiência da participação, mas estão tomando-

a apenas pelo viés da argumentação no coletivo, no momento das reuniões e 

assembleias. Embora isto seja importante no processo de construção de uma cultura 

escolar democrática, há um movimento significativo realizado no dia-a-dia. Exemplo 

disso foi o caso da troca de professoras realizada em duas turmas em que os estudantes 

apresentavam problemas de atraso na aprendizagem e de indisciplina. As constantes 

reclamações dos pais/responsáveis dessas turmas junto com a verificação de que a 

situação de fato era preocupante, levou a coordenadora, a vice e a diretora a decidirem 

fazer uma permuta entre essas docentes. Algumas semanas depois ouvimos uma 

conversa entre duas mães de estudantes de uma dessas turmas comentando que essa 

mudança foi muito positiva. Porém, apesar de estarem contentes com a direção da 

escola por terem acatado suas reivindicações, ainda continuavam preocupadas, pois 

havia a possibilidade de ocorrer novas mudanças já que a diretora falou que realizaria 

uma reunião com os pais/responsáveis dessa turma no inicio do segundo semestre. 

Como elas não queriam que a nova professora saísse da turma, falavam da necessidade 

de ficarem atentas à volta do recesso, pois tinham que se preparar para dizer que não 

aceitariam a saída desta docente. Então, pensando em uma forma de garantir esse pleito, 

elas comentavam que também era importante que as demais mães estivessem em alerta. 

Uma delas chega a lamentar por não conhecer todas as mães dos estudantes da turma, 

mas diz que iria procurar saber quem eram para que juntas pudessem falar com cada 

uma e assim se articulassem em prol desse objetivo.  

É salutar vermos que no processo de participação das famílias na escola alguns 

benefícios são alcançados devido às táticas de participação que por vezes ocorrem. 

Mesmo alcançando sucesso no pleito, que se mantém, esse poder dos pais/responsáveis 

é sempre provisório, reconhecido somente no momento da ação, por isso a afirmação de 



 109 

Certeau (2008, p. 100) de que “o que ela [tática] ganha não se conserva”. Assim, 

entendemos que até o próprio benefício alcançado corre o risco de ser extinto ou 

modificado caso o grupo de interesse não continue alerta, como parecia ocorrer na 

situação dessas mães. 

A participação como forma de intervenção para a conquista de benefícios no 

processo de escolarização das crianças era uma tônica que se mostrava na maioria dos 

casos que observávamos, bem como nas entrevistas. Manter a dirigente no cargo como 

forma de garantir a continuidade da qualidade da escola, questionar e pedir 

esclarecimentos sobre determinados assuntos nas reuniões, apoiar e se organizar com 

outros pais/responsáveis para melhorar as condições de aprendizagem das crianças são 

ações que demonstram a compreensão desses pais/responsáveis quanto à função que 

possuem no cumprimento da função social da escola. Assim, podemos dizer que apesar 

das fragilidades e insuficiência quanto ao quantitativo de pais/responsáveis envolvidos 

com a escola, há uma participação positiva no sentido do que afirma Paro (2002), pois a 

adesão desses atores aos propósitos educativos da escola está fazendo com que eles 

ajam visando sempre à contribuição que podem dar ao bom desempenho escolar de suas 

crianças, mesmo que isso não esteja tão claro em seus discursos.  

 

 

5.4 O que é a participação das famílias dos estudantes para as pessoas da escola 

 

De forma bastante generalizada, podemos dizer que a maioria das pessoas das 

duas escolas com quem conversamos dizia que a participação da família dos estudantes 

era muito pequena, referindo-se principalmente ao aspecto quantitativo. Mas, algumas 

vezes essa consideração foi feita num sentido qualitativo. A diretora, a vice e a 

coordenadora da Escola Verão, por exemplo, em alguns momentos comentaram que, 

apesar dos pais/responsáveis virem à escola com certa frequência, isso acontecia muito 

mais porque eles eram convocados do que por interesse próprio e, quando isto ocorria 

era, na maioria das vezes, para falar de coisas muito “simples”, como reclamar sobre a 

merenda, uma briga entre crianças, a perda de algum material escolar, a inserção no 

Programa Bolsa Família, etc. Certa vez, quando houve um atendimento 

consideravelmente grande nesse sentido, a diretora destacou que desejava que esses 
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pais/responsáveis fossem mais atuantes em outros aspectos, pois, segundo ela, poucas 

vezes (ou quase nunca), eles apareciam para questionar sobre o uso de verbas, para 

sugerir alguma ação, etc.  

Em entrevista, essa forma de participação também foi comentada pela diretora e 

pela vice como sendo um reflexo da pouca formação escolar que esses pais/responsáveis 

possuem. Assim, a vice-diretora comenta: 

 

Dentro do nível deles, eles buscam, dentro do conhecimento deles. A 
gente queria que eles fossem tão esclarecidos quanto os filhos deles 
estão ficando, ta entendendo? Que tem menino aqui que participa do 
OP47 que a gente fica olhando, que tem mais conhecimento que do pai, 
do que a mãe, então a questão implica no social, na formação desses 
pais que é um contexto que a escola não vai dar conta, não é? (VDiV) 

 

Embora demonstre um respeito às limitações dos pais/responsáveis em sua 

participação na escola, essa explicação da vice-diretora também possuía ressonância na 

fala de algumas professoras que comentavam sobre a dificuldade na aprendizagem de 

algumas crianças devido à escolarização precária dos pais/responsáveis, pois segundo 

elas isso influenciava tanto na capacidade de acompanhar a realização das atividades 

como no envolvimento destes nas ações da escola. Porém, Carvalho, Mª E. (1996) nos 

alerta para esse tipo de colocação que acaba por esconder uma desarticulação entre a 

política educacional, que institui certos padrões, e a dinâmica da escola e das famílias. 

Como destacamos em tópicos anteriores, a participação é dotada de um caráter 

pedagógico e por isso também se constrói num processo de ensino e aprendizagem. 

Já na Escola Primavera, as considerações sobre a participação das famílias de 

caráter qualitativo puderam ser vistas quando alguns professores e funcionários da 

secretaria e de serviços gerais comentaram que os pais/responsáveis que sempre vinham 

à escola, muitas vezes, tinham a intenção maior de garantir a segurança dos filhos, pois 

geralmente aconteciam brigas e desentendimentos entre estudantes e estes, quando 

largavam, acabavam promovendo confusões na rua. Em alguns momentos também 

comentaram que a maneira como as famílias dos estudantes os abordavam para resolver 

algum problema ou para perguntar algo era feito de forma grosseira e desconfortável, 

por isso, tinham certa dificuldade em lidar com elas. Porém, destacaram que isso não 

                                                 
47 Ela está se referindo ao Orçamento Participativo Criança.  
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acontecia com todos os pais/responsáveis, pois alguns eram educados e, segundo 

diziam, “sabiam falar direito”.  

Apesar das colocações dessas pessoas da escola, a diretora por vezes comentava 

o avanço que vinha ocorrendo na participação dos pais/responsáveis na escola. Ela 

falava que atualmente eles estavam intervindo mais, principalmente no 

acompanhamento da aprendizagem dos filhos o que implicava numa atenção maior às 

faltas e atrasos dos professores. Além disso, também estavam comparecendo mais às 

reuniões programadas e muitos já estavam mudando a forma como se dirigiam às 

pessoas da escola, percebendo que com ignorância e “baixaria” não poderiam ser bem 

atendidos e perdiam seu direito de reivindicar.  

Um ponto comum entre as escolas eram os assuntos tratados quando os 

pais/responsáveis procuravam alguém da escola, especialmente a secretaria e a diretoria. 

Na maioria das vezes, observamos a presença deles para resolver problemas 

relacionados à alimentação das crianças durante as aulas, à perda ou não recebimento de 

fardamento e material escolar, à inserção no Programa Bolsa Família ou questões 

relativas à suspensão do auxílio, etc. Ainda que de maneira frágil, pareceu-nos que as 

pessoas das escolas consideram que as famílias participam pouco e com baixa 

qualidade. No entanto, essa situação é posta como responsabilidade unilateral das 

famílias sem ponderar as dificuldades que o próprio grupo escolar coloca a essa 

participação.  

Em relação a isso, a dirigente da Escola Primavera comenta que muitas vezes há 

uma falta de respeito das pessoas da escola para com a participação da família. Em 

entrevista, ela nos disse o seguinte: 

 

[...] a própria escola boicota. Isso é uma coisa muito séria de se dizer, 
mas a escola boicota. Quer chamar o pai e quando chama quer o pai 
para aquilo que chamou. A própria escola questiona quando os pais 
vêm aqui constantemente, a própria escola questiona. “Tem o que 
fazer não, que vem todo dia aqui?” Tem professores que fazem isso. 
(DiP) 

 

A possibilidade desse “boicote” de fato pôde ser observado no cotidiano das 

escolas pesquisadas, especialmente nos momentos em que os pais/responsáveis eram 

convocados por alguns professores para conversar sobre problemas de mal 
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comportamento de uma criança e aproveitavam a oportunidade para questionar certas 

posturas desses docentes, como as faltas constantes, a realização de atividades com os 

estudantes, etc. Em conversas com outras pessoas da escola depois de atender um pai 

num caso desses, uma professora da Escola Primavera dizia  

 

O menino ta todo errado e o pai ainda quer que eu venha dar 
explicações porque eu precisei faltar! Vê se pode? Eu disse a ele que 
esse menino não tá aprendendo porque não se comporta na sala e não 
porque eu deixei de vim um dia ou outro. (DoP1) 

 

Apesar desse posicionamento, a mãe representante dos pais/responsáveis estava 

sempre repassando para a direção da escola as reclamações dos familiares dos 

estudantes da turma dessa professora em relação às faltas dela e comentava que os 

únicos que nada diziam eram os pais/responsáveis que a docente vivia “chaleirando” na 

hora da entrada. 

Essa atuação da representante sempre era destacada pela diretora como sendo 

uma forma de grande colaboração para com a escola e que complementava a função do 

outro representante do segmento que, devido ao trabalho, não podia está na escola mais 

frequentemente. Sobre a participação desses dois representantes ela relata: 

 

Então assim, ele tem uma qualificação de quando ele comparece, ele 
não tem receio de se colocar e ele faz reflexões que ganham 
rapidamente o conceito de todo mundo. [...], ela faz muito um trabalho 
de formiguinha, ela trabalha muito mais no dia-a-dia com a gente, a 
gente conta muito mais com ela, mas ela tem horas que tem receio, 
que tipo assim, ela é mais tímida. Ele não tem receio de falar assim 
nas reuniões e coisas. Ela trabalha mais no miudinho. (DiP) 

 

 O relato da diretora confirma nossa proposição de um tipo de divisão de 

trabalho de cada representante desse segmento. Sua colocação de que a mãe exerce essa 

função num “trabalho de formiguinha” nos remete a análise de Certeau (2008) sobre a 

invisibilidade de algumas práticas cotidianas, pois as ações desenvolvidas por essa mãe 

não parecem ao olhar totalizante e corriqueiro como dotadas de força transformadora, 

mas são sentidas por algumas pessoas da escola como de grande valor. 
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5.5      Os mecanismos de exercício e reivindicação da participação das famílias 

 

Durante as observações, buscamos mapear quais eram os mecanismos utilizados 

no exercício e reivindicação da participação das famílias de maneira a entender os 

diferentes usos que deles se faziam. Alguns desses mecanismos já estavam instaurados 

no ambiente escolar através de definições legais, como era o caso do voto nas eleições 

para dirigentes e para conselheiros escolares, da representação por segmento no 

conselho escolar e das reuniões pedagógicas e assembleias gerais, mas outros iam se 

forjando na prática das ações diárias.  

A articulação de alguns pais/responsáveis na hora da entrada e/ou saída dos 

estudantes para, em conjunto, fazerem reclamações e exigências era um mecanismo de 

participação muito comum na Escola Primavera. Fatos como os problemas de redução 

no horário de aula nos dias em que faltava água, as condições de aula no período de 

greve dos professores, especialmente nos episódios de greve branca, quando as crianças 

também largavam mais cedo, foram razões para tal articulação. Mas, uma significativa 

organização entre mães/responsáveis ocorreu numa turma de estudantes que estava sem 

aulas regulares devido ao afastamento por saúde da professora.  

No inicio do ano letivo, essas mães/responsáveis foram até a escola, no turno da 

noite, pedir explicações à diretora sobre a situação da turma, pois não sabiam o porquê 

da professora está faltando há vários dias. A dirigente esclareceu e se comprometeu a 

resolver a situação assim que a professora trouxesse a documentação necessária para 

que ela solicitasse uma docente para substituí-la. Depois que as mães foram embora, ela 

nos disse que buscaria solucionar essa questão o mais rápido possível, porque sabia que 

se houvesse demora essas mães voltariam para falar com ela. Porém, mesmo com a 

vinda de algumas estagiárias, essa turma continuou apresentando problemas (de 

aprendizagem e comportamento) e essas mães se reuniram mais uma vez para 

“pressionar” a direção por mais uma intervenção. Mesmo assim, uma das mães resolveu 

agir individualmente também e abordou a diretora depois que os estudantes foram para 

sala. A dirigente e a vice, então, decidiram realizar uma reunião com essas 

mães/responsáveis a fim de entrarem num acordo. Nesta reunião cada uma colocou sua 

insatisfação e fez sugestões para solucionar o problema. Uma das mães destacou: “Não 
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podemos admitir uma turma já ter tido três professoras sem nem ter chegado à metade 

do ano!” (MP2) 

A solução encontrada foi fazer uma permuta da estagiária que estava com a 

turma e um professor efetivo que possui, segundo a diretora, ótimas experiências de 

alfabetização de crianças. A mãe representante do segmento ajudou na resolução desse 

problema e fez uma fala para validar a colocação da dirigente sobre a confiabilidade do 

trabalho desse professor, pois logo que chegou à escola sofreu certa resistência por parte 

dos pais/responsáveis por ser um docente do sexo masculino48. Acatada a proposição, 

inclusive pelo professor, a turma passou a ter um desenvolvimento mais satisfatório e 

essas mães/responsáveis não precisaram mais fazer articulações nesse sentido. 

Também era marcante nas duas escolas pesquisadas a flexibilidade para com as 

normas instituídas. Em nossas observações pudemos ver que as normas internas 

registradas nos documentos de organização do ambiente escolar (regimento e projeto 

político pedagógico) tinham um papel importantíssimo no bom funcionamento da 

instituição, já que eram constituídas pela coletividade e, por isso, tanto as pessoas da 

escola (diretores, coordenadores, professores, funcionários técnico administrativos e de 

serviços gerais) como os pais/responsáveis e a comunidade sabiam questionar tais 

regras e propor soluções quando algo de errado ou incômodo estava acontecendo, da 

mesma maneira que também sabiam burlá-las ou moldá-las a seu favor.  

Um exemplo foi a realização da primeira Assembleia Geral do ano nas duas 

unidades de ensino em que as normas de funcionamento da escola propostas no projeto 

político pedagógico foram analisadas pelos presentes, valendo ressaltar que a grande 

maioria destes eram os familiares dos estudantes e foram complementadas,reconstruídas 

e aprovadas pelos mesmos. Porém, no curso dos dias letivos essas normas sancionadas 

coletivamente eram cumpridas como previsto, bem como eram adaptadas às 

necessidades do momento. Na Escola Verão isso pôde ser visto, respectivamente, em 

situações como a exigência na utilização do fardamento completo pelo aluno, bem como 

na organização da fila de alunos na hora da entrada de maneira que eles não ocupassem 

mais toda a extensão da rua na frente da escola e, com isso, diminuíssem os riscos de 

acidentes por conta dos veículos que passavam.  

                                                 
48 A diretora e a vice nos relataram que esse professor sofreu tal resistência não apenas por ser do sexo 
masculino, mas também por ser negro e usar um cabelo no estilo rastafári.  
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Entretanto, também é necessário considerar a possibilidade dessas normas 

sancionadas coletivamente serem utilizadas enquanto um instrumento para conquistar 

benefícios individuais. Na Escola Primavera, por exemplo, isso ocorria nas questões 

referentes à tolerância com o tempo de atraso, pois as professoras queriam que a norma 

fosse cumprida com os estudantes, fazendo-os voltar para casa se chegassem depois de 

15 minutos que a sua turma tivesse ido para sala de aula, mas que se flexibilizasse 

quando acontecesse delas mesmas se atrasarem. Na entrevista, a diretora ilustra esse 

fato: 

 

Aí veja, uma professora liga pra mim: “Segura meus meninos que eu 
vou chegar atrasada!”. Aí chega atrasada e quer entrar. Não tem 
problema nenhum. Aí chega um aluno atrasado que a mãe por algum 
motivo também se atrasou. Eu não posso ter dois pesos e duas 
medidas. É isso que eu digo direto pro segmento [dos professores]. Aí 
elas querem que eu..., elas acham que eu tenho que entender quando 
elas chegam atrasadas no trabalho, e muitas vezes a escola faz isso. 
[...] Enquanto que uma criança que chegou atrasada que perdeu o 
horário, até porque a mãe tem alguma questão de trabalho é muito 
fácil mandar voltar, mas como fica aí o peso da decisão por segmento? 
Do trato de igualdade? Aí entra uma segunda questão ali, se um 
bocado de pai e mãe estiver aqui e vê: “O professor chegou atrasado 
aqui e entrou numa boa e os alunos que chegou até antes dela voltou”. 
Aí se eu pego, como eu faço? Enquanto chegar os alunos, se algum 
professor chegar atrasado, até a hora que o professor chegar atrasado o 
aluno que chegar vai entrando [...] Até a hora que os professores 
chegarem, os alunos que chegarem atrasados entram. (DiP) 

 

Destacamos nesse fato que a flexibilização da norma é desejada especialmente 

pela docente, mas é a forma de atuação dos pais, exigindo que os estudantes sejam 

tratados igualmente nessa questão de atraso, que possibilita um equilíbrio entre o 

cumprimento da regra instituída ou sua adaptação às circunstâncias vivenciadas. 

Seguindo as ideias de Certeau (2008), podemos dizer que esta prática representa de 

maneira mais clara a ação tática dos atores sociais que, valendo-se de uma estratégia de 

funcionamento e organização do espaço escolar, construíram um modo próprio de agir 

em seus processos de interação. 

A Escola Verão também apresentava algumas articulações que promoviam uma 

maior participação dos pais/responsáveis. Um exemplo foi a cooperação destes na 

realização de atividades socioeducacionais, em que pudemos observar quando a escola 

realizou diferentes caminhadas e eventos culturais na comunidade e neles havia uma 
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presença significativa de familiares e até mesmo de pessoas do bairro que não possuíam 

parentes estudando na instituição. 

Um relato da diretora e da vice numa das reuniões do conselho escolar, que se 

dirigia à questão da cooperação na conservação dos equipamentos e do prédio da 

unidade escolar, foi igualmente significativo. O tema que estava sendo discutido era a 

compra de alguns equipamentos através da verba destinada ao Programa Escola Aberta, 

que seriam úteis tanto para a realização das oficinas quanto nas atividades da escola 

durante a semana. Elas explicavam que, assim como a escola abre seu espaço e parte de 

seus equipamentos para as atividades no final de semana, também não viam problemas 

de que alguns materiais e equipamentos do programa fossem utilizados pela escola no 

curso da semana e frisavam que dificilmente aconteciam problemas de vandalismo e 

depredação mesmo nos dias de realização do programa, quando quase nenhum 

funcionário da escola está presente. Além disso, no projeto político pedagógico havia a 

definição, no tópico referente ao plano de ação, que haveria a inclusão das atividades 

desenvolvidas no Projeto Escola Aberta no trabalho pedagógico da escola. Assim, essa 

inclusão não se restringia às apresentações dos grupos de dança e de percussão nas 

culminâncias dos projetos didáticos e nas festas comemorativas, mas era vivenciada no 

cotidiano da escola.  

 

 

5.6 (Im) Possibilidades da participação familiar na escola 

 

Das definições estabelecidas nas legislações, documentos institucionais, 

programas e projetos desenvolvidos na escola até a prática dos atores sociais, podemos 

ver que se apresentam possibilidades à participação das famílias dos discentes, bem 

como impossibilidades. Essas duas condições, a nosso ver, colocam-se como as duas 

faces de uma mesma moeda, pois uma mesma ação participativa pode ter sentidos 

diferenciados entre cada segmento da comunidade escolar e ainda num mesmo grupo 

pode haver conotações diversificadas entre as pessoas que o compõe. Isso ocorre porque 

“[...] um mesmo princípio pode, e normalmente é, diversamente significado, 

dependendo de quem o signifique.” (OLIVEIRA & SGARBI, 2008, p. 15). 
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Enquanto a maioria dos pais/responsáveis via a falta de tempo como o principal 

aspecto que impossibilitava sua participação na escola, os professores e os funcionários, 

no geral, diziam ser a falta de interesse desses familiares para com a vida de suas 

crianças o maior problema, e a direção, embora considerasse alguns outros aspectos, 

tinha na falta de conhecimento dos mesmos a razão fundamental. Por um lado, as 

definições normativas parecem conjugar essas três colocações (tempo, interesse e 

conhecimento) nas orientações acerca da participação na escola. Já as práticas 

observadas, por outro lado, demonstram a saliência de um deles nas ações de cada 

sujeito que podem variar dependendo do assunto a tratar, do motivo que o levou a agir. 

Entre as ações participativas de maior destaque, pensando num espaço de 

participação estrategicamente elaborado, temos o conselho escolar, sobre o qual se 

processa diferentes usos, característicos da concepção que cada sujeito possui dele. Nas 

escolas pesquisadas esse local de participação era entendido pela maioria dos 

pais/responsáveis como “uma maneira de ajudar a escola” e não como uma maneira de 

fazer a escola funcionar conforme desejam, decidindo e fiscalizando as ações 

necessárias a esse funcionamento e organização, como relataram as diretoras e vice-

diretoras. Porém, suspeitamos que isso se devia à própria forma como o convite era 

feito à comunidade escolar para participarem desse colegiado, pois as reuniões desse 

tipo, geralmente, eram iniciadas com uma fala de “conscientização” sobre a importância 

dessa participação, mas para conseguir compor o grupo de representantes eram feitos 

muitos apelos e indicações de candidatos que, em nosso entendimento, geravam um 

sentimento de que os eleitos estariam prestando um “auxílio” à escola, como se essa 

fosse uma ação acrítica.  

Quando se colocava a necessidade desses representantes para que a escola não 

ficasse sem receber os recursos financeiros, parecia que algumas pessoas não 

conseguiam vê que essa participação era necessária para a manutenção da instituição e, 

portanto, para ter boas condições de aprendizagem aos estudantes e não porque a 

diretora ficaria sem poder usar o dinheiro simplesmente. O uso da verba não era 

imediatamente entendido como benefício para os discentes e o espaço de discussão 

sobre esse assunto não era visto como fortalecedor de relações mais democráticas na 

escola.  

É importante destacarmos que o processo de conscientização e amadurecimento 

em relação à democracia e à participação comumente é percebido como obtendo ações 
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acríticas, mesmo que necessariamente não esteja sendo, já que há uma apropriação 

paulatina e constante de seus valores. Nesse sentido, podemos dizer também que a 

sensibilização da participação quando o assunto a ser tratado é o dinheiro que a escola 

precisa receber para se manter, constitui-se como uma tática de ampliação dessa 

participação e, por isso, não deve ser desconsiderada. Tanto as pessoas da escola quanto 

os pais/responsáveis podem estar qualificando suas formas de participação na vida da 

instituição nessas ocasiões por elas possibilitarem intervenções significativas, 

principalmente impulsionando os atores tidos como fracos (pais/responsáveis) a agirem 

no espaço dos fortes (pessoas da escola; aqueles que instituem as regras) dando 

“lances/golpes” que o fortalecem, mesmo que momentaneamente como aponta Certeau 

(2008). 

Apesar de tudo, os representantes no exercício da função já começavam a 

perceber que suas atuações podiam e deviam ir mais além. Em entrevista, a 

representante dos pais/responsáveis da Escola Primavera nos contou como estava sendo 

sua experiência nesse cargo e quais eram as ações desenvolvidas por ela e o outro 

representante. 

 

Agora mesmo a gente está, eu e [o pai representante], a gente está se 
juntando [...] porque a gente quer algum brinquedo, alguma coisa. [...] 
Aí a gente conversa: "Vamos correr atrás de colocar algum brinquedo, 
porque os alunos querem um brinquedo". Alguma coisa aí, alguma 
diversão, porque na hora do recreio só fazem correr [os estudantes]. 
Na parte de areia, só fazem correr, pegar areia, brincar de areia. Se 
tiver alguma coisa, algum brinquedo que tenha, a gente está vendo aí 
com o conselho pra ver o quê que dar pra colocar aí. [...] "Tem que ter 
uma diversão, alguma coisa pra esses meninos na hora do recreio, está 
só correr não dá". A gente está vendo aí, no ano que vem, pra ver o 
quê que consegue.  A gente fala com [a diretora], vê o quê é que dar 
pra colocar aí, se a gente consegue, porque é válido também pra o 
desenvolvimento deles. Porque também pega de pequenininho, de 
quatro anos. Aí é bom ter alguma, um lazer diferente, do que está só 
correndo. É porque só corre na hora do lanche. Lancha e pronto. Vai 
correr, brincar de pega, não sei o quê. Vai jogar bola, "Vamos jogar 
bola". Mas é difícil jogar bola, porque [...] não tem proteção aqui. Aí 
fica difícil, né?! Aí tendo um brinquedo que dê pra ficar ali..., eu acho 
que... Então a gente está se juntando pra correr atrás disso, pra ver se 
consegue aí. (RPP1) 

 

A participação das famílias, nesse sentido, possibilitava uma ação coletiva com 

vistas à conquista de um bem comum e não apenas com um interesse individual de 



 119 

beneficiar o/a filho/filha. Desse modo, propiciava a configuração de uma gestão escolar 

participativa e compartilhada, que articula os interesses da comunidade escolar interna 

(professores, estudantes e funcionários) com a externa (as famílias e a comunidade do 

entorno da escola) e reconhece a cultura escolar própria com seus consensos e conflitos, 

conforme aponta Vieira (2008).  

Nesse sentido, as relações sociais do grupo escolar vão constituindo essa cultura 

que é, na verdade, um elemento identitário da unidade de ensino. Numa conversa com a 

diretora da Escola Primavera sobre as singularidades da instituição, especificamente as 

questões de filiação político-partidária de alguns de seus membros e os conflitos 

gerados, nos foi dito:  

 

[...] eu evito trazer as questões partidárias pra escola, agora assumo 
minhas questões partidárias. Por que eu assumo? Porque se você não 
assume, você está escondendo, ai isso pode se levantar contra você 
amanhã. Quando você assumir, eu assumo. E quando elas 
[professoras] vêm utilizar pelo mesmo motivo, as questões partidárias, 
aí eu digo: “O espaço aqui não é pra isso, essa questão eu levo pro 
meu partido, agora eu sou desse partido porque eu acredito numa 
escola pública assim, assim e assim, e acredito que ele tem condições 
de ajudar”, do mesmo jeito que aqui nesse espaço aqui da escola eu 
acredito que os pais podem ajudar, eu acredito que os professores 
podem ajudar, eu acredito que até os contrários a mim. Porque eu 
critico eles, mas eles me criticam, como eu tenho um compromisso 
comigo mesma de melhorar cada vez mais, mesmo que naquela hora a 
reflexão não caia, mas lá na frente cai. De um jeito ou de outro eu 
começo a perceber as lacunas. Porque por mais estratégia que alguém 
possa utilizar, aí vem a questão das estratégias, a crítica sempre traz 
uma reformulação. Ela sendo construtiva ou não, bom que seja só 
construtiva, mas até a crítica quando ela é pejorativa, quem recebe ela 
como inteligente, analisa onde foi que deu vácuo, onde foi que você 
deixou espaço pra sair um negócio desse. (DiP) 

 

Segundo Laclau (1993), o posicionamento dos atores escolares, nesse contexto, 

é indicado pela identidade que constroem a partir da inserção nessa totalidade coletiva e 

que lhe dão condições para negociar com outras forças. Porém, a partir das ideias de 

Mouffe (2003), ainda podemos ressaltar que a prática política de uma escola baseada na 

perspectiva da gestão democrática, logo, de uma sociedade democrática, é constituinte 

das identidades dos atores sociais envolvidos, além da defesa dos direitos de suas 

identidades pré-concebidas. As relações de poder entre essas pessoas ao mesmo tempo 

em que partem de suas identidades, também são constituintes destas. Assim, o grupo de 
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pais/responsáveis podem interferir no cotidiano escolar partindo do posicionamento que 

seu segmento possui e, ao mesmo tempo, da própria identidade que está se 

(re)constituindo durante sua participação e até mesmo de sua não participação. 

Um dado importante a se relatar quanto à participação nas escolas pesquisadas é 

a percepção dos atores escolares, especialmente pais/responsáveis, de que podem 

intervir em diferentes instâncias como ficou demonstrado na movimentação de vários 

segmentos da Escola Verão e outros representantes da comunidade no Fórum de 

Entidades que lutava pela compra do terreno da antiga fábrica de estopas e subsequente 

construção de equipamentos públicos. Vale ressaltar que a dirigente via nessa ação uma 

possibilidade de comprovar para a comunidade escolar que grandes conquistas podem 

ser alcançadas a partir do envolvimento de todos, pois, em algumas reuniões desse 

Fórum com líderes políticos e gestores municipais, ela falava de sua preocupação com a 

agilidade nas decisões e das ações mais concretas, como o inicio das obras, para que as 

pessoas pudessem enxergar as coisas de fato, pois considerava que a sociedade ainda 

vive uma cultura de desconfiança para com as decisões governamentais que por muito 

tempo só faziam promessas, e por isso era necessário “ver para crer” (DiV). As pessoas 

precisavam ver as coisas acontecerem, as obras serem iniciadas, para acreditarem que 

seu esforço havia sido válido e, com isso, continuar se envolvendo. 

A importância dessa articulação da escola com a comunidade se expressava na 

fala de um dos representantes dos pais/responsáveis da Escola Verão que, a nosso ver, 

demonstra um sentimento de esperança, de crença na transformação social, mesmo que 

no nível micro, de um pequeno grupo daquela realidade, através das ações que vêm 

sendo desenvolvidas.  

 

Se todos os colégios, em todos os bairros pudessem influenciar mais 
dentro da comunidade, muitas coisas nem teriam, pô, violência... É 
bonito o trabalho aqui nessa Escola Aberta, pô, os meninos tocando 
aqueles batuques e tal. Está tirando as crianças da rua, pelo menos 
naquele momento eles não estão ali na rua à mercê de traficantes, de 
pessoas do mal, pra tá fazendo a cabeça deles, está entendendo? É 
importantíssimo, pô, que os colégios tenham uma grande influência na 
comunidade. Como também uma igreja tenha uma influência, que a 
questão do elo entre o homem e Deus é muito importante de entender, 
na criação, na formação de uma pessoa. Que a gente está formando 
criança, né?! Formamos adultos do amanhã, né?! (RPV1) 
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 Já na Escola Primavera vimos que o processo de conquista do prédio próprio, 

ocorrido em anos anteriores ao da nossa pesquisa, havia mobilizado significativamente a 

comunidade escolar e seu entorno ao ponto de demarcar, a partir daquele momento, uma 

articulação constante que se refletia atualmente nas parcerias com as entidades do bairro 

e numa maior proximidade das famílias com as pessoas da escola. Além disso, essas 

famílias parecem ter apreendido também como podem fazer reivindicações, quais são os 

mecanismos a utilizar. Isso foi expresso pela mãe representante dos pais/responsáveis 

quando nos falou sobre a força que via na participação das famílias na escola. 

 

Se os pais não tiver em cima, não anda. A gente tem que está em cima, 
de chegar até o ponto... teve até uma vez que chegou o ponto aqui de a 
gente precisar ir, assim, na prefeitura, entrar lá. E... "Está precisando e 
tem urgência, que os alunos não podem ficar sem aula, sem 
professor!" Aí eu acho, assim, que, tendo assim uma dificuldade, a 
maioria se juntando, no mínimo, anda bem mais depressa. Do que 
ficar separado, só falando por trás. (RPP1) 

 

Diante dessa conjuntura, vemos que a capacidade de engajamento dos atores 

sociais nas questões referentes à melhoria das condições de funcionamento da escola e, 

portanto, no alcance do cumprimento de sua função social, é vital para a gradativa 

ampliação e qualificação da participação que acarretará numa maior vivência 

democrática na instituição e em outros espaços sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo deste trabalho buscamos analisar a participação da família de 

estudantes no cotidiano escolar a fim de entendermos quais são as concepções e práticas 

dessa participação que têm se instituído na escola pública. Para isso tomamos a 

participação dos pais/responsáveis em sua ação tática, considerando como eles 

utilizavam, manipulavam e alteravam a organização escolar através dessa participação, 

vendo assim, suas interfaces com a gestão.  

Através da abordagem etnográfica, empreendemos um esforço de observar a 

realidade de duas instituições de ensino da Rede Municipal de Recife considerando a 

singularidade de cada contexto escolar e a diversidade no modo de participação dos seus 

atores. A partir de um determinado percurso teórico e metodológico tentamos construir 

um caminho de interpretação das situações do cotidiano escolar, dando atenção aos 

fatos vistos como corriqueiros, comuns e aparentemente sem valor. 

 Nessa linha de pensamento vimos que os momentos de participação dos 

pais/responsáveis e da comunidade escolar e extra-escolar indicavam que há um 

processo educativo de amadurecimento democrático da sociedade brasileira, 

especialmente pela compreensão do modo de funcionamento da instituição escolar, com 

as emoções e comportamentos necessários a cada tipo de intervenção, bem como a 

percepção do espaço e do tempo em que é favorável intervir. Essas maneiras de agir no 

cotidiano formam o tecido da participação escolar em que buscamos analisar os fios que 

movimentam a relação entre a escola e a família sem ter uma visão idealizada e 

normativa do que deveria ser essa participação, mas desejando apreender as condições 

em que a mesma ocorria e entendendo-a enquanto tática, como formas de fazer do 

cotidiano que suplantam o consumo da norma. 

 Os resultados obtidos com a pesquisa, de certa forma, afirmaram nossa 

pressuposição de que uma maior participação dos atores sociais no âmbito escolar 

interfere na construção de uma cultura democrática nas relações sociais como um todo e 

que há uma multiplicidade de práticas de participação, com formatos e intenções os 

mais diversos, que acabam sendo desconsideradas como válidas a essa construção por 

se afastarem do modelo preconizado e, por isso, acabam inibindo ou enfraquecendo o 

crescimento das ações participativas num sentido quantitativo, de ter mais sujeitos 
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atuando, como também qualitativo, de levar as pessoas a perceberem outras instâncias 

que podem intervir.  

 Observamos nas duas escolas que a realidade participativa é multifacetada, cheia 

de regras e normas que legitimam formas específicas de ação, mas que possuem, na 

mesma proporção, a possibilidade de desvios dessas regras. No entanto, tais desvios 

quando identificados ou percebidos pelo grupo são vistos como equívocos e não como 

adaptações momentâneas e/ou necessárias a uma determinada ocasião e, por isso, 

provocam um sentimento de crise escolar. Essa sensação parece decorrer da dificuldade 

em aceitarmos a contínua mudança da organização e funcionamento da escola expressa 

nas múltiplas, e às vezes até contraditórias, práticas dos atores sociais. Essas práticas 

são construtoras da cultura escolar e se embaraçam num jogo de influências com a 

cultura “externa”.  

Nesse sentido, podemos dizer que a Escola Verão e a Escola Primavera 

concebem como formas de participação mais relevantes o saber “falar em público”, o 

questionamento sobre o uso dos recursos financeiros, a cobrança, especialmente aos 

professores, sobre a aprendizagem das crianças e o comparecimento nas reuniões. E, 

como formas de participação menos relevantes, o questionamento de faltas de 

professores, as solicitações e/ou reclamações sobre recebimento de fardamento e 

material didático.  

Essas modalidades de ação ainda eram acompanhadas por algumas outras 

praticamente invisíveis aos atores escolares, já que não foram citadas em nenhum 

momento, estas eram aquelas que se davam nas pequenas interações entre os próprios 

familiares na hora da entrada e da saída dos turnos e entre estes e os agentes de portaria. 

Esses momentos eram marcados pela tentativa de manipular os horários, na abertura dos 

turnos: uns desejando antecipação do horário e outros desejando um pouco mais de 

tempo na tolerância com o atraso, da mesma forma que no encerramento dos turnos: uns 

solicitando encarecidamente a liberação de suas crianças antes do término e outros 

dando explicações, ou fugindo delas, em relação ao atraso no horário de vir buscar. 

Nesses casos de liberação antes do horário, foi marcante a cumplicidade dos agentes de 

portarias que pegavam as crianças com o cuidado para que as dirigentes e vice-

dirigentes não os vissem.  Entre as famílias o “telefone sem fio” era o modo mais rico 

de articulação que promovia uma rápida e eficiente distribuição de informações sobre as 

questões da escola e lhes davam melhores condições de agir. 
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As razões que levavam os pais/responsáveis a participarem demonstravam as 

formalidades que tais práticas possuíam, elas abarcavam o âmbito do cuidado (para que 

as crianças não se machucassem fisicamente, se alimentassem bem, zelassem pelos seus 

objetos pessoais, etc.), da assistência ou apoio (inserção nos programas sociais e 

compartilhamento de situações familiares complicadoras à educação das crianças), do 

envolvimento e fiscalização (presença nas festividades e nas reuniões para obter 

informações, dar opiniões, fazer questionamentos e fiscalização da aprendizagem das 

crianças, caráter pedagógico, da infrequência dos professores, caráter administrativo, 

dos gastos, caráter financeiro, praticamente restrito ao conselho escolar). 

Esses modos e razões em que a participação ocorria evidenciavam alguns tipos 

de operações que se distribuíam em ações ora individuais (por interesse próprio) ora 

coletivas (interesse de um grupo ou do todo), ora dependentes (articulação para 

fortalecer a intervenção) ora independentes (autonomia – força própria suficiente) e/ou 

ainda com conotações de resistência, apatia. 

Diante do contexto apresentado uma verdade se mantém sobre o fenômeno da 

participação das famílias: o de que somente com o crescente uso do espaço escolar será 

possível qualificar essa participação e isso requer valorização de todas as formas de 

intervenções e reconhecimento de seus benefícios, mesmo que pequenos, estimulando o 

grupo escolar a uma ampliação de seu envolvimento e considerando as relações da 

cultura social com a da escola. Na esfera da pesquisa, do campo científico,   

 

o importante é perceber que devemos estudar as escolas em sua 
realidade, como elas são, sem julgamentos a priori de valor e, 
principalmente, buscando a compreensão de que o que nela se faz e se 
cria precisa ser visto como uma saída possível, naquele contexto, 
encontrada pelos sujeitos que nela trabalham, estudam e vão levar 
seus filhos. (ROCKWELL e EZPELETA, 1986, p. 65 apud 
OLIVEIRA & SGARBI, 2008, p. 98). 

 

 Assim, partindo dessa compreensão, poderíamos nos dar quase que por 

satisfeitos com o estudo aqui desenvolvido, mas considerando que “O coroamento da 

pesquisa consiste nem tanto em encontrar respostas completas, mas, muito mais, em 

encontrar perguntas interessantes para fazer.” (BOTT, 1976, p. 30), também nos 

inquietamos em saber como as práticas participativas das famílias de estudantes de 

escolas privadas se assemelham e se distanciam daquelas das escolas públicas e como, 
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consequentemente, interferem na organização das unidades de ensino. Outro tema que 

igualmente nos instiga a uma posterior investigação está relacionado ao papel de serviço 

social que a escola pública atualmente vem assumindo, ou pelo menos está sendo 

identificada, com a sua inserção no controle e monitoramento de vários programas 

sociais que acabam promovendo uma aproximação entre escola e família de estudantes 

e com isso modificando o modo de organização do cotidiano escolar e doméstico. Por 

enquanto, algumas questões sobre esse assunto ficam em aberto como, por exemplo, o 

entendimento de como e até que ponto essa função da escola, de serviço social, 

contribui e/ou é favorável para a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico na 

escola. Há um limite para esse tipo de tarefa que a escola pública precisa realizar? Quais 

seriam? Isso pode provocar um desvio ou enfraquecimento da concepção de educação 

escolar da esfera dos direitos? Diante de tantas indagações vislumbramos uma suspeita: 

a de que a função social da escola tem sido modificada na prática cotidiana e suas 

responsabilidades ampliadas para com a sociedade. 
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Roteiro de entrevista com pais/responsáveis 
 

 
1) Você considera que há participação da família dos alunos nessa escola? Por quê? 
2) Você acredita que a participação da família traz contribuições à escola? Por quê? 
3) Você participa da escola? 
4) Como você participa? 
5) Quantas vezes você costuma ir à escola? 

*Você vem aos plantões pedagógicos? O que acha deles? (É importante? É 
necessário ele acontecer? Com essa frequência?) 
*Você é muito chamado (a) para vir à escola? Quem da escola geralmente lhe 
chama? O que você acha disso? 

6) Você conhece os pais/ responsáveis dos outros alunos da sala do seu/ sua filho 
(a)?  
Alguma vez vocês se reuniram ou se organizaram para fazer alguma reclamação, 
reivindicação ou sugestão à escola?  Se, sim. Como aconteceu? 

7) Como você fica sabendo das coisas que vão acontecer na escola? 
8) Você percebe alguma interferência da participação da família na forma como a 

escola se organiza? Explique melhor como isso acontece. 
*Você acha que interfere nas decisões que são tomadas na escola? Como?  

9) Você sabe quem é ou conhece os representantes dos pais/ responsáveis no 
conselho escolar?  

10) Você acha que os pais têm sido bem representados no conselho escolar?  
Por quê? 

11) Alguma vez você procurou o(s) representante(s) dos pais para que ele(s) levasse 
alguma questão para a reunião do conselho?  
Se, sim. Qual foi o resultado obtido? 
Se, não. Qual foi a razão de não ter procurado? 

12) Você observa dificuldades e/ou empecilhos à participação da família na escola? 
Se, sim. Quais são? 

13) Como os funcionários da escola (diretores, professores, zeladores, merendeiras e 
vigilantes) agem quando são procurados pelos pais/responsáveis? 

14) Você acredita que a participação da família dos alunos tem promovido relações 
mais democráticas na escola? Por quê? 
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Roteiro de entrevista com 
Representante(s) dos pais/responsávéis no conselho escolar 

 
 

1) Como você passou a ser representante? 
2) O que você faz como representante? 
3) Como você vê a participação da família dos alunos nesta escola?  
4) Você acredita que a participação da família traz contribuições à escola?  

Por quê? 
5) Você percebe alguma interferência dessa participação na forma como a escola se 

organiza? Explique melhor como isso acontece. 
*A participação da família dos alunos tem promovido relações mais 
democráticas na escola? Por quê? 

6) Alguma vez você foi procurado (a) pelos pais para que levasse alguma questão à 
diretora ou à reunião do conselho?  
Se, sim. Como ocorreu e que resultado foi obtido? 
Se, não. Por que você acha que não é procurado? 

7) Você observa dificuldades e/ou empecilhos a participação da família na escola? 
Se, sim. Quais são? 
*Como os funcionários da escola agem quando são procurados pelos 
pais/responsáveis? Como é essa relação, diante do que você observa? (diretores, 
coordenadores, professores, zeladores, merendeiras e vigilantes)  
*Em que coisas você gostaria de interferir, de ajudar a decidir? 

8) Como você definiria a sua participação na escola de forma geral e não apenas 
como conselheiro? 
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Roteiro de entrevista com diretora e vice 
 
 
1) Como você vê a participação da família dos alunos nesta escola? 
* Há participação da família dos alunos? Como é essa participação? 
2) Você percebe alguma interferência dessa participação na forma como a escola se 
organiza? Explique melhor como isso acontece. 
* Você acredita que a participação da família traz contribuições à escola?  
* Você acredita que a participação da família dos alunos tem promovido relações mais 
democráticas na escola?  Por quê? 
3) Você observa dificuldades e/ou empecilhos à participação da família na escola? Se, 
sim. Quais são? 
4) O que você acha da procura de alguns pais/ responsáveis para fazer reclamações ou 
sugestões? Muitas vezes eles procuram diretamente a direção e outras vezes falam 
apenas com o porteiro.  
5) O que você acha da participação dos pais/responsáveis no conselho escolar?  
*Você acha que os pais têm sido bem representados no conselho? Por quê? 
6) Você acha que os espaços do conselho escolar e das reuniões pedagógicas estão 
sendo bem utilizados pelos pais? Por quê? 
7) Houve alguma reunião do conselho em que foi discutida alguma questão dos pais 
enviada através de seu representante?  
Se, sim. Como ocorreu e que resultado foi obtido? 
Se, não. Por que você acha que isso não acontece? 
 
Perguntas específicas para a Escola Verão: 
 
8) Como os pais/responsáveis dos alunos, e até a comunidade como um todo, pode 
participar da escola? Como essa participação pode ajudar na melhoria da escola? 
 
9) Numa das reuniões que você realizou com os pais/ responsáveis falou para eles de 
uma forma de ajudar a escola a angariar recursos e garantir benefícios à comunidade a 
partir da integração no grupo Amigos da Escola Municipal A no Orçamento 
Participativo. Como esse grupo surgiu? Ele lembra o Projeto Amigos da Escola da 
Fundação Roberto Marinho. Tem algum vínculo? 
 
 
Perguntas específicas para a Escola Primavera: 
 
8) No período em que passei fazendo visitas frequentes à escola presenciei você dizendo 
a algumas mães e pais insatisfeitos que procurassem a representante dos pais no 
conselho escolar para levar essas questões à reunião. Porém, houve poucas reuniões 
(apesar de cumprir a quantidade de reuniões definidas por lei). Como você analisa isso? 
 
9) Senti que os representantes do segmento dos pais no conselho escolar são bem 
interessados e cuidadosos com esse “cargo”, pois, em geral, sempre estavam presentes 
quando solicitados. Mas, ficou mais evidente a proximidade da mãe representante do 
que do pai. Inclusive, quando você orientava para que os outros pais procurassem seus 
representantes, essa mãe era a primeira a ser citada. Ela, de fato, tem uma atuação 
maior?Comente. 
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QUADRO DE OBSERVAÇÃO 
 Pais/responsáveis  

 

Considerações sobre os “eventos” de participação da família dos estudantes: 
 

1 
Familiar 

participante 

(  ) mãe        (  ) tia                             (  ) madrasta 
(  ) pai          (  ) tio                             (  ) padrasto 
(  ) avó         (  ) irmã mais velha        (  ) outro(s): __________ 
(  ) avô         (  ) irmão mais velho 

2 
Motivo da 

participação 

(  ) Foi (foram) chamado/a (o/as) por alguém da escola.  
     Quem? ___________________________________________ 
      Para? ___________________________________________ 
      Encaminhamentos: ________________________________           
(  ) Fazer uma reclamação.  
      Sobre? __________________________________________ 
      Encaminhamentos: ________________________________           
(  ) Solicitar algum documento.  
      Qual? __________________________________________ 
      A quem? ________________________________________ 
      Encaminhamentos: ________________________________                                         
(  ) Conversar/ ter informações sobre o(a) aluno(a). 
      Com quem? _____________________________________ 
      Sobre? _________________________________________ 
      Encaminhamentos: ________________________________ 
(  ) Sugerir/ indicar algo para a escola. 
      O quê? _________________________________________ 
      A quem? _________________________________________ 
(  ) Outro (s): _______________________________________                                    

3 
Postura 

comportamental 
do(s) familiar(es)  

(  ) calmo/a (o/as) 
(  ) alterado/a (o/as) 
(  ) Outro(s): ________________________________________ 

4 

Postura 
comportamental 

da(s) pessoa(s) da 
escola 

(  ) calmo/a (o/as) 
(  ) alterado/a (o/as) 
(  ) Outro(s): _______________________________________ 

5 
Tomada de 
decisões 

(  ) De forma particular entre familiar e pessoa da escola. 
(  ) De forma compartilhada, consultando outra(s) pessoa(s).  
     Quem? __________________________________________  
(  ) De forma compartilhada, mas delegando a decisão final a 
outra(s) pessoa(s) especificamente.  
      Quem? __________________________________________ 

6 
Prática dos 

encaminhamentos  

(  ) constatado 
(  ) pouco constatado 
(  ) não constatado 

 


