Formação Continuada – FOCO IAS 2012
Interação escola-família: a gestão da comunicação e da dinâmica social

I – INTRODUÇÃO
Para definir metas e objetivos do plano de gestão escolar, o diretor e sua equipe devem
ter uma visão macro do funcionamento do sistema educacional. Isso inclui três pontos, em
essencial, que conduzem a resultados positivos: 1) levar em conta a política educacional
vigente e as condições da rede de ensino; 2) conhecer profundamente o perfil de sua unidade
educacional e da comunidade no entorno; e 3) estabelecer parcerias com as famílias e outros
atores da sociedade que se beneficiam do processo educativo e podem atuar em rede.
Portanto, escola, família e comunidade precisam atuar em cooperação e sintonia para
atingirem seu objetivo comum, que é o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Os próprios marcos legais
dão embasamento para essas ações: a Constituição Federal, no artigo 205, afirma que a
educação é um dever solidário do Estado e da família, com apoio da sociedade; a LDB, no art.
12, VI, determina que os estabelecimentos de ensino deverão “articular-se com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola”. Já o Estatuto da
Criança e do Adolescente-ECA, no parágrafo único do art. 53, prevê: “É direito dos pais ou
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais.”
Mas seguir a legislação pura e simplesmente, por meio de regulamentações e
determinações, não garante que o processo de interação escola-família funcione. Essa
parceria também deve ser alicerçada em bases de confiança, à medida que as necessidades
mútuas vão sendo identificadas e as famílias vão se aproximando mais e mais da escola. O
clima de confiança está diretamente relacionado ao grau de envolvimento da comunidade
intraescolar e, principalmente, da habilidade do gestor em estimular sua equipe para a
importância de trazer e acolher a família para dentro do processo de aprendizagem. O modo de
ser e de fazer da liderança é fundamental para criar um ambiente aberto às mudanças e ao
espírito de cooperação.

II - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
Nesse sentido, e na perspectiva da gestão integrada, uma das competências chaves
para que a colaboração entre esses atores aconteça de fato é a capacidade de comunicar-se,
de se fazer compreender e ser compreendido pelo outro, ou seja, saber falar e saber ouvir para
gerar entendimento, mediar conflitos pelo diálogo, negociar interesses respeitando a
diversidade, concordar e discordar, traduzir intenções, pensamentos e emoções, comprometerse por meio de palavras e gestos. Desenvolver essas habilidades é a melhor forma para o
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gestor superar dificuldades de comunicação, de relacionamento e de construção de estratégias
de cooperação entre a escola e a família.
É um processo que envolve tentativas, erros e acertos para a implementação das
maneiras pelas quais os pais ou responsáveis pelos alunos irão assimilar a cultura escolar.
Dessa forma, escolas, pais ou responsáveis trocam informações e ideias, identificando
necessidades, estabelecendo objetivos comuns, planejando e estabelecendo estratégias de
execução de projetos, avaliando e chegando à comemoração dos resultados, como mostra o
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gráfico abaixo. Esse processo contínuo faz parte da gestão da comunicação.

ESCOLA

CÍRCULO CONTÍNUO DA GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

FAMÍLIA

E aqui entra a figura do diretor de escola como um “orquestrador de atores”, como diz a
educadora Heloisa Lück. “Um diretor de escola é um gestor da dinâmica social, um articulador
da diversidade para dar-lhe unidade e consistência, na construção do ambiente educacional e
promoção segura da formação de seus alunos.”
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Nesse papel, o gestor deve entender que o

ambiente social e o comportamento humano são dinâmicos e imprevisíveis, podendo ser
coordenados e orientados, mas não totalmente controlados.
É preciso, portanto, qualificar essa parceria, para que a escola compreenda e aceite a
presença e a participação dos pais como um reforço indispensável ao trabalho de educar e a
família tenha ciência e consciência de seu papel no apoio à educação dos filhos. Sem o
equívoco de uma instituição pretender substituir o papel da outra. Na perspectiva da autonomia
escolar, a presença da família amplia a legitimidade das decisões a serem tomadas no âmbito
da escola, contribuindo para a resposta rápida e eficaz do gestor diante de determinado
problema educacional local.
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Baseado no artigo “A relação escola-pais: um modelo de trocas e colaboração”, de E. Bhering e I. Siraj-Blatchford.
Heloisa Lück, “Perspectivas da Gestão Escolar e Implicações quanto à Formação de seus Gestores”, p. 16, 2000.
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Uma pesquisa do Observatório do Universo Familiar
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indica que 43,7% dos pais dos

alunos matriculados em escolas públicas gostariam de se engajar em algum tipo de
colaboração mais próxima com as escolas de seus filhos se tivessem oportunidade para isto;
mas apenas 13% das escolas mantêm parcerias próximas fortes com as famílias.

“A gente precisa melhorar o nosso processo educacional porque as nossas
crianças mudaram, a sociedade se modificou. Os valores não são os mesmos. A
educação não vem de casa. A educação vem de um contexto, de uma unidade, de
um grupo de pessoas que se interessam por aquilo. As mães são arrimo de
família, as mães estão trabalhando. Os filhos estão na escola, e se não estão na
escola estão na frente de uma televisão. E a gente precisa mostrar a essa criança
o valor que ela tem, a responsabilidade que ela tem, e qual a importância dela, até
dentro dessa família. Por isso que eu acho que nós estamos numa transição,
temos que aprender a conversar e estar com essa criança que é uma criança
4
diferente”. Depoimento de Vice-Diretora E2-C2.

Este depoimento nos remete a uma questão importante, que deve ser levada em
consideração, especialmente pela escola: não existe um modelo tradicional de família. Vários
fatores vêm contribuindo para isso. Entre tantos outros, podemos citar a participação crescente
da mulher no mundo do trabalho, o aumento do número de divórcios e separações, famílias
uniparentais, ou constituídas de filhos de casamentos anteriores, ou ainda formadas por
homossexuais, avós e netos, ou por outras formas de relacionamento. Considerar essa
realidade e levá-la em conta é agir em benefício do aluno.
Ao relacionar-se, pois, com os pais ou responsáveis, a escola deve superar as
idealizações ou os preconceitos ainda existentes, como os mitos sobre o descaso das famílias
com a educação dos filhos, a diversidade de formas de organização familiar e, sobretudo, tratar
pedagogicamente essa realidade. A formação dos educadores que interagem com as famílias
é essencial para o bom resultado da parceria e esses temas devem fazer parte de encontros
de capacitação, formações continuadas ou debates dentro das escolas.

III - COMO ESTABELECER E MANTER A PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA?5
No processo de gestão escolar, é essencial a elaboração antecipada de um plano de
interação com a família. Para isso, é necessário que o diretor e equipe conheçam as diferenças
sociais e culturais da comunidade em que a escola está inserida e criem um ambiente
participativo e acolhedor dentro de sua unidade de ensino.
O momento da matrícula já pode ser uma ocasião propícia para um atendimento
atencioso na escola, por parte da secretaria, e pode servir de incentivo para que os pais
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Pesquisa "Escola e Família: instituições em conflito", realizada pelo Observatório do Universo Escolar em 2001.
Depoimento colhido na dissertação de mestrado de Sandra Giovina Ponzio Ferreira, É possível promover o sucesso
escolar?: um estudo a partir do pensamento das educadoras de séries iniciais , 2009.
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Baseado, em parte , na reportagem “A escola da família: aproximar os pais do trabalho pedagógico é um dever dos
gestores”, revista Nova Escola, 2009.
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voltem a visitá-la mais vezes. Também pode ser organizada, às vésperas do início das aulas,
uma visita dos pais à escola, de forma coletiva. Essa visita pode coincidir com o momento de
planejamento das aulas, estando, assim, presente toda a equipe pedagógica da escola. Isso
assegura já o conhecimento, por parte dos pais, dos professores dos seus filhos, facilitando o
diálogo, ao longo do ano. Os pais podem ser demandados a preparar, junto com os
professores, por exemplo, faixas de boas-vindas aos alunos. É um gesto simples, mas que
gera envolvimento.
PARA REFLETIR

Já para conhecer a realidade em que se atua, um instrumento que rende bons
resultados é a entrevista com pais e alunos. É importante conhecer a biografia de cada
aluno, com quem ele mora, o padrão econômico, sua vulnerabilidade, algum tipo de doença
que ele tenha ou cuidado especial de que precisa. É importante saber se os pais são
alfabetizados, se costumam ou têm condições de acompanhar as tarefas dos filhos, se têm
hábito de ler, seus problemas e necessidades, ou outra informação que possa ser conseguida,
sem que a entrevista se torne uma ação invasiva ou desrespeitosa. Pelo contrário, deve ser um
instrumento de trocas de informações, pois a conversa servirá tanto como apoio ao processo
pedagógico e de formação do aluno quanto para a família conhecer mais sobre a cultura
escolar. É nessa hora que o educador deve ficar atento à “escuta ativa”, sem prejulgamentos,
procurando conhecer o potencial dos pais para somar esforços em prol da educação de seus
filhos.
PARA REFLETIR
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Outro instrumento já inserido na agenda da educação para a interação da escola com a
família é a reunião de pais. É preciso cuidar para que essa reunião não se transforme em uma
rotina sem interesse, repetitiva e sem motivação. Mas, não poucas vezes, a reunião acaba por
se transformar em constrangimento para as famílias, porque se torna um momento para os
pais ouvirem falar mal de seus filhos. Os problemas de comportamento podem ser tratados,
mas de uma forma genérica, questão, aliás, recorrente nas escolas. Mas casos específicos de
cada aluno devem ser tratados com a família dele, em entrevistas individuais, e não de forma
pública. É mais proveitoso focar a pauta no processo de ensino e aprendizagem, quando a
escola repassa para os pais a metodologia adotada pela escola, os procedimentos em sala de
aula, as dificuldades de aprendizagem, entre outras questões. E também aproveitar o momento
para destacar características positivas dos alunos, os seus potenciais.

Esse procedimento

contribui para ampliar a autoestima familiar e estimula os pais a acompanharem o desempenho
escolar dos seus filhos, não substituindo a tarefa de ensinar, que é primordialmente da escola,
mas contribuindo com ela.
PARA REFLETIR

A atenção específica a famílias que têm filhos com necessidades especiais está
posta pela legislação brasileira em vigor. O MEC tem uma Política de Educação Especial na
6
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perspectiva inclusiva, traduzida em documento de 2008 . Em 2011, o Decreto 7.611 corrobora
as orientações para a construção de sistemas educacionais inclusivos, no artigo 1º , incisos I:
“Garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis sem discriminação e com
base na igualdade de oportunidades”, e III: “Não exclusão do sistema educacional geral sob
alegação de deficiência”. Sabemos que a questão é complexa e não se resolve só com a
legislação. Portanto, as condições de atendimento para essas crianças e jovens devem ser
incluídas no processo diagnóstico da diversidade da comunidade do entorno.
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Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm
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A intensidade de participação dos alunos também é uma forma de incentivo para as
famílias, que encontrarão mais motivos de frequentar a escola onde seus filhos estudam. As
estratégias são as mais diversas: exposição de trabalhos coletivos e individuais em salas de
aula ou corredores da escola; organização de encontros familiares sobre temas diversos, como
sexualidade, por exemplo, questão que ainda é tabu em muitas famílias. Ou, o uso da internet,
de forma indiscriminada, por parte dos alunos, em casa, quando, naturalmente, têm acesso a
ela. Ou, ainda, o grave problema do uso de drogas. Pode-se trazer um especialista na questão
para uma explanação, podendo ser um pai, uma mãe ou um responsável por um dos alunos,
desde que seja conhecedor reconhecido da questão a ser tratada. A proposta, também aqui,
não é de substituir a família, mas apoiá-la, oferecendo-lhe subsídio, assim como a escola se
articula com outras instâncias públicas, como o Conselho Tutelar, na formação de uma rede de
proteção social para casos de vulnerabilidade ou negligência familiar.
Outra boa iniciativa é a elaboração de um jornal da escola, expondo criação de caráter
didático ou cultural produzida pelos alunos. A disponibilidade dessas ações pode gerar também
novas ideias para os alunos e ajuda no desenvolvimento de competências como criatividade,
colaboração e liderança, incentivadas também com a criação de grêmios estudantis.
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Por fim, visitas às casas dos alunos são formas de aprofundar o vínculo da escola
com as famílias, apesar de pressupor uma atitude voluntária da equipe da escola, que não
pode ser obrigada a desenvolver tal atividade. E precisam ser preparadas e comunicadas às
famílias a serem visitadas, para não gerarem uma expectativa de que a escola vai à casa dos
alunos porque existem problemas graves a tratar. Estamos falando aqui de visitas realizadas,
durante o ano letivo, a famílias de alunos, quando é possível abordar diversos assuntos de
forma contextualizada como, por exemplo, aspectos do comportamento familiar que são
insustentáveis do ponto de vista ambiental e social (desperdício de energia elétrica,
saneamento básico, qualidade de vida e de higiene).
Mas podemos lembrar também a possibilidade de visitas a famílias que têm filhos fora
da escola, realizadas no final ou no início do ano, com o objetivo de identificar e matricular
pessoas que estão fora da escola, avaliar a demanda de alunos, fazer estudos sobre as
necessidades de estabelecer parcerias entre Estado e município.
Especialmente nos recantos mais pobres das cidades e no campo, esse tipo de
relacionamento mostrará que muitos adultos, alguns deles pais de alunos, ainda não sabem
sequer ler e escrever. Essas visitas, somadas a outras iniciativas, poderiam levar sua escola a
se ocupar de uma forma mais decisiva da escolarização (alfabetização, em alguns casos) dos
pais dos alunos e de outros jovens e adultos da comunidade.
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IV - ESTRATÉGIAS DE GESTÃO COMPARTILHADA
A partir dessa aproximação com as famílias, começam efetivamente as estratégias de
gestão compartilhada nas dimensões pedagógicas, financeiras ou administrativas. É o
momento de estabelecer objetivos comuns e planejar projetos que tenham como objetivos o
desenvolvimento pleno do aluno e a qualificação da educação.

a) PROPOSTA PEDAGÓGICA
É importante que os pais, mesmo a título de representação, pudessem participar do
processo de construção da Proposta Pedagógica, que deve incluir os anseios da comunidade
local. Isso asseguraria um comprometimento maior com as ações planejadas, especialmente
com aquelas que dizem respeito à participação da família, da sociedade e das pessoas que
habitam no entorno da escola.

O documento deve, então, registrar, de acordo com a

especificidade de cada escola e com as possibilidades discutidas e acordadas entre todos que
estão construindo a proposta, as contribuições que os pais ou responsáveis pelos alunos
podem oferecer à escola. Com isso, também, a escola valoriza os conhecimentos das famílias,
comprometendo-se a levá-los em consideração no processo de aprendizagem e ensino, e
garante que a Proposta Pedagógica tenha significado para a comunidade, O registro é uma
forma de compromisso, o que permite um processo de acompanhamento, avaliação e
adequação das ações.
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b) CONSELHO ESCOLAR
Outra forma de gestão compartilhada é a participação dos pais em Conselhos Escolares,
como, por exemplo, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS) e o
Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Tais conselhos têm importância decisiva para o
correto uso dos recursos públicos porque são responsáveis, inclusive, pela análise das
prestações de contas, seja junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou ao
Tribunal de Contas respectivo. E por legislação, provinda do MEC, os pais têm assento nesses
conselhos. O Conselho é um fórum adequado para definir rumos, discutir problemas do dia a
dia da escola, programar aplicação dos recursos disponibilizados à escola pela Secretaria de
Educação ou pelo MEC. É uma forma de transparência, de tornar a gestão mais democrática e
de a família acreditar cada vez mais na escola. São instâncias formais na escola de que os
pais e membros da comunidade podem participar. O MEC dispõe de um Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Além de atividades de apoio, entre 2004 e 2009
disponibilizou orientações sobre os conselhos, com material instrucional composto de cadernos
destinados aos dirigentes e técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.
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c) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
A criação da Associação de Pais e Mestres (APM) pode ser uma consequência positiva das
reuniões de pais. Como, de modo geral, eles não se conhecem, a escola pode tomar a
8

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12619&Itemid=661
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iniciativa de propor a criação e/ou o incremento de atuação da Associação. É uma prática já
consagrada, pois são através desses mecanismos de gestão, chamados de unidades
executoras, que a escola está apta a receber, executar e gerir alguns recursos financeiros
vindos diretamente do MEC ou dos Estados. É importante que o apoio não se transforme em
tutela por parte da equipe gestora da escola, para que haja liberdade de iniciativas. Isso ajuda
no relacionamento da escola com a comunidade do seu entorno. A Associação pode se
constituir num fórum de debates sobre as questões de educação e formação dos alunos, como
também pode realizar atividades de apoio à escola.

PARA REFLETIR

V - AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Projetos planejados e implementados, é hora de avaliar resultados e rever processos.
Para provocar na comunidade uma atitude de cuidado com a escola é preciso a contrapartida
de respeito e transparência. É importante promover reunião específica com os pais sobre os
resultados das avaliações externas, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), por exemplo, e das avaliações processuais da escola. Para isso, é preciso que a própria
comunidade intraescolar (professores e coordenadores) se aprofunde no tema. Uma pesquisa
de 2011 apontou que 47% dos coordenadores pedagógicos das escolas não têm clareza sobre
9

o significado do Ideb. Por que a meta para 2022 é 6? Passar de 3,5, por exemplo, para 4,5 é
um avanço? Ou a escola está reprovada porque teve um resultado abaixo de 5? A mera
comparação dos números não leva a uma avaliação adequada e torna-se um problema mais
complexo em função dos rankings tão apreciados pela imprensa. Uma estratégia de
esclarecimento dessas avaliações para os pais ou responsáveis pode evitar manifestações de
desconfianças sobre se a escola vem progredindo no seu processo de ensino e aprendizagem
e, em casos não raros, a transferência de seus filhos para outra escola. Levar à escola um
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“O Coordenador Pedagógico e a Formação de Professores: intenções, tensões e contradições”, realizada pela
Fundação Victor Civita (FVC) em parceria com a Fundação Carlos Chagas (FCC). Disponível em
http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/biblioteca/relatorio_final_coordenadores_pedagogicos.pdf
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especialista da Secretaria de Educação Municipal ou Estadual, de acordo com a rede a que
pertença a escola, para conversar com os professores e com os pais, pode ser um bom
encaminhamento. Se os resultados mostram um descompassado da escola com a meta de
desempenho, é importante olhar com atenção os dados e analisar os motivos da não evolução
ou queda. A partir do cruzamento de dados de desempenho, inclusive frequência, com dados
de participação da família na escola, é possível diagnosticar o impacto dessa aproximação em
cada um dos alunos e definir estratégias de interação com os pais daqueles que precisam de
mais empenho para o sucesso escolar.

PARA REFLETIR

VI - POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS DE INTERAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA
Políticas e práticas de interação com a família e a comunidade devem fazer parte dos
planos estaduais e municipais de educação e do planejamento escolar, como estratégia de
apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento do aluno. Quando as atividades educativas são
realizadas para além dos muros da escola, podemos afirmar que o raio de ação da educação
foi ampliado. É neste tipo de prática que se fundamenta a ideia de “comunidades de
aprendizagens”
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e de “cidade educadora”, ou seja, muitas maneiras e muitos lugares para

aprender e ensinar.
A própria Resolução Nº 7, do CNE/MEC (2010), que fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, determina em seu artigo 37:
A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação de
tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de
educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e
outros atores sociais, sob a coordenação da escola e de seus professores,
visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência
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"Comunidades de Aprendizagem" é um projeto que aposta na democratização da escola por meio da participação e
do diálogo entre diferentes atores que circulam na escola — professores, funcionários, familiares, alunos, voluntários —
na busca de uma educação de qualidade para todos. É adotado no município de São Carlos/SP como política pública.
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social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais,
em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis. (...) Ao restituir a
condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e à cidade, a escola estará
contribuindo para a construção de redes sociais e de cidades educadoras.

O governo federal oferece várias políticas públicas ligadas ao tema, dentre elas:
Programa Mais Educação; Mobilização de Famílias pela Educação de Qualidade; Programa
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares; Programa Nacional de Capacitação de
Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho); Escola Aberta. Essas políticas foram
abordadas no estudo “Interação escola-família: subsídios para práticas escolares”, organizado
pelo MEC e pela Unesco, que reúne informações para o desenvolvimento de projetos e
políticas de interação escola-família.
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VII – CONCLUSÃO
Para finalizar, o sucesso de qualquer projeto depende do envolvimento das pessoas
em torno de uma causa e da troca entre elas, o que nos remete novamente ao tema da
construção de redes. Relembrando, a base da rede distribuída é a comunicação entre as
pessoas pelo diálogo e cooperação. Experiências concretas mostram que os programas de
interação com as famílias têm mais possibilidades de impactar o cotidiano da escola se
apoiados pelas Secretarias de Educação. E que não existe um modelo pronto de interação: as
informações devem servir para reflexões e ações adequadas para cada Estado, município ou
escola.

Equipe da Área de Educação Formal
Instituto Ayrton Senna
Setembro/2012
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O estudo, de 2010, traz iniciativas relevantes que vêm sendo desenvolvidas nos municípios, em escolas isoladas ou
em coordenação com as Secretarias Municipais de Educação. Entre elas, experiências de parceiros do IAS, como
Teresina e Sud Mennucci.
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