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A pesquisa relatada no presente artigo teve o objetivo de compreender como são 

estabelecidas as relações entre escola e a família de crianças com baixo rendimento 

escolar, enfocando a política educacional que teve grande impacto na educação escolar 

dos últimos anos, ou seja, a Progressão Continuada.  

A adoção de ciclos no sistema educacional torna-se permitido com o advento da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96. Esta Lei, também conhecida como 

Lei Darcy Ribeiro, em seu artigo 32 no 2o parágrafo, autoriza as Instituições de Ensino a 

adotarem os ciclos no Ensino Fundamental (BRASIL, 1996). 

 No caso específico do Estado de São Paulo, esse Regime foi implementado após 

a Deliberação do Conselho Estadual de Educação, CEE 09/97, fundamentada na LDB e 

na indicação do CEE no 08/97. 

As escolas, no Estado de São Paulo, a partir de 1998 passaram a serem divididas 

formalmente em ciclo I (englobando as antigas 1a, 2a, 3a e 4a séries) e Ciclo II 

(englobando as antigas 5a, 6a, 7a e 8a séries). 

De acordo com a indicação 08/97, a adoção desse novo Regime deixaria de 

procurar os culpados pela não-aprendizagem, não apontando mais pais, professores e 

alunos como “vilões” . Essa modificação seria possível, pois, passaria a buscar 

explicações que não fossem pessoais e sim institucionais. Afirma ainda que a avaliação 

deixaria de ser o pilar decisório da aprovação ou reprovação. O conceito de retenção 

seria substituído pelo conceito de aprendizagem progressiva e contínua do aluno longe, 

de julgamentos e medidas.  

Para manter a qualidade do ensino, o mesmo documento ressalta a importância 

de existir também uma avaliação externa. Elas podem ser realizadas pelo Governo 

                                                
1 É parte integrante da dissertação intitulada “A relação entre a escola e a família de crianças com baixo 
rendimento escolar no contexto de Progressão Continuada”  da primeira autora sob orientação da segunda, 
apresentada ao Programa de Pós - graduação em Educação Escolar – UNESP/ Araraquara. 
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Federal, caso do SAEB2, ou Estadual no caso específico do Estado de São Paulo, o 

SARESP3. 

O SARESP consiste em uma avaliação realizada no final de cada ano em todo o 

Ensino Fundamental e Médio. Inicialmente seu objetivo era analisar as habilidades 

cognitivas e os componentes curriculares diversos, no entanto, nas últimas edições 

centrou-se na avaliação das habilidades cognitivas de leitura e escrita. 

Segundo a Secretaria Estadual de Educação (2005), “o principal propósito do 

Saresp é obter indicadores educacionais que possam subsidiar a elaboração de propostas 

de intervenção técnico-pedagógica no sistema de ensino, visando à melhora da sua 

qualidade e a corrigir eventuais distorções detectadas” . Indica que a avaliação constitui 

um instrumento de auxílio na tomada de decisões pedagógicas, nas implementações de 

políticas educacionais no Estado de São Paulo e na reorientação do trabalho 

pedagógico. 

Este, portanto, é o contexto no qual a pesquisa se propôs a conhecer as relações 

estabelecidas entre a família e a escola.  

Para atender as demandas do problema e do objetivo de pesquisa, foi adotada 

como fundamentação teórico-metodológica a perspectiva bioecológica de 

Bronfenbrenner. Tal perspectiva mostrou-se adequada para atendê-los, uma vez que 

julga necessário conhecer os processos em toda sua complexidade. 

Bronfenbrenner (2002)  efende que o desenvolvimento consiste em um processo 

de interação bidirecional que é estabelecida entre as características da pessoa e seu 

contexto, desenvolvida através do tempo e afetada por influências que emanam de 

outros contextos. Ressalta que é de suma importância compreender como o indivíduo 

percebe tais contextos e interações. 

Segundo Narvaz e Koller (2005, p.54), o modelo propõe que “[...]o 

desenvolvimento humano seja estudado através da interação sinérgica de quatro núcleos 

inter-relacionados: o Processo, a Pessoa, o Contexto e o Tempo.”  (PPCT). 

Assim sendo, o processo (interações) seriam os propulsores de desenvolvimento, 

contudo,  não são auto-suficientes, vão variar em seu efeito sobre o indivíduo em 

relação à força, forma, conteúdo e direção, dependendo das relações estabelecidas em 

conjunto com as características biopsicológicas da pessoa, do ambiente, das 

continuidades e descontinuidades sociais ao longo do tempo e do período histórico em 

                                                
2 Sistema de Avaliação da Educação Básica. 
3 Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
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que a pessoa viveu. Ou seja, dependerá da pessoa, do contexto e do tempo.  

Ressalta-se que o autor vai conceber o contexto como sendo divididos em quatro 

sistemas, encaixados concêntricamente. Nesta série de encaixes o nível mais interno é o 

chamado Microssistema, este pode ser a casa, a sala de aula, a casa do amigo. O 

segundo nível é o Mesossistema que inclui as interconexões entre dois ou mais 

ambientes, nos quais o indivíduo tem participação ativa. É o caso da relação família-

escola. O terceiro nível que faz parte do ambiente ecológico é o Exossistema o qual é 

definido como uma interconexão de vínculos entre ambiente imediato, onde o indivíduo 

participa ativamente, e outros ambientes dos quais não participa diretamente, mas que 

possuem características que influenciam o seu cotidiano. O último nível, o mais externo, 

é o Macrossistema definido como um sistema de idéias, valores, crenças e ideologias 

subjacentes à forma dos conteúdos do micro, meso e exossistema. 

A preocupação desta pesquisa com a relação família – escola – criança permite 

inseri-la, dentro da perspectiva bioecológica, em um modelo de mesossistema, apesar de 

não haver possibilidade de estudá-lo sem que haja um olhar atento tanto para o 

microssistema, composto pelo contexto família e escola, como para o macrossistema, 

focalizando especificamente a cultura escolar e familiar, as ideologias vigentes e as 

políticas educacionais.  

Optou-se pela realização de entrevistas semi-estruturadas, com o objetivo de 

apreender as percepções dos sujeitos, a observação dos ambientes familiar e escolar e a 

avaliação do rendimento das crianças, a qual tinha como propósito permitir uma maior 

compreensão da diversidade desses desempenhos. 

A pesquisa desenvolveu-se em uma Escola Estadual em um município do 

interior do Estado de São Paulo, que atendia estudantes do ciclo I do Ensino 

Fundamental. A coleta de dados ocorreu no período de junho a dezembro de 2004, na 

escola e na família, ressaltando, no entanto, que os encontros com as responsáveis foram 

mais escassos e pontuais. 

Foram sujeitos do estudo seis alunos com baixo rendimento escolar indicados 

pelas professoras, seis responsáveis e três docentes. As entrevistas foram realizadas no 

período de novembro a dezembro. No ambiente escolar foram feitas as entrevistas com 

as docentes e com as crianças assim como a avaliação do rendimento dos alunos, o que 

possibilitou um maior contato com esse contexto. As entrevistas com as famílias foram 

realizadas nos domicílios por dois motivos, primeiramente para possibilitar uma maior 
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apreensão do universo vivenciado por responsáveis e crianças e, em segundo lugar, 

devido ao escasso tempo livre das famílias.  

Além das entrevistas, foram realizadas, no período de junho a dezembro de 

2004, as observações de ambos os contextos. Na escola, além do cotidiano acadêmico, 

nos meses de julho e novembro foram observadas as reuniões de pais e as reuniões de 

conselhos de classe. 

Após, a coleta de dados foram realizadas as análises, que inicialmente ficaram 

circunscritas aos universos de cada grupo de participantes, ou seja, professores, 

responsáveis e crianças, para que, em seguida, fosse processada a triangulação de tais 

dados.  

 

As relações estabelecidas entre as instituições familiar e escolar  

Os resultados demonstram que os participantes consideram a relação família-

escola como um fator positivo para o desenvolvimento da criança. A comunicação e o 

envolvimento (BHERING; SIRAJ-BLACHTFORD, 1999) foram as categorias mais 

salientadas, sendo a primeira a mais discutida por todos os sujeitos.  

A comunicação entre os ambientes é considerada pelos sujeitos como sendo 

fundamental para o desenvolvimento das crianças. De acordo com Bronfenbrenner 

(2002, p. 167): “o potencial desenvolvimental da participação em múltiplos ambientes 

varia diretamente com a facilidade e a extensão da comunicação de duas vias entre esses 

ambientes” . Assim, é crucial que família e escola mantenham-se em constante contato. 

Das possíveis formas de comunicação indicadas pelos sujeitos, as reuniões 

escolares são destacadas como momento primordial de relação entre os pais e a escola, 

apesar de relatarem os possíveis encontros nas entradas e saídas dos alunos. As reuniões 

consolidam-se, portanto, como o principal canal de informação institucionalizada. 

(HOMEM, 2000). 

A presença da família no contexto escolar é indicada como imprescindível pelos 

sujeitos da pesquisa. Bronfenbrenner (2002) define a participação presencial da família 

na escola, e vice-versa, como vínculos suplementares, ou seja, pessoas que convivem 

em ambiente diferentes (microssistemas), mas são impelidas a se relacionar devido a um 

indivíduo que transita entre os dois contextos, no caso a criança. As reuniões são formas 

de tais vínculos se estreitarem, o que é considerado pelo autor como benéfico para o 

desenvolvimento infantil. 
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Os participantes relataram que as reuniões são agendadas previamente e 

informadas através de bilhetes nos cadernos e, em alguns momentos, oralmente pelos 

próprios alunos.  

As famílias e professoras consideram os encontros bimestrais como ocasiões 

para discutirem o comportamento das crianças na sala de aula e seu rendimento 

acadêmico. No entanto, as mães salientam que se sentem insatisfeitas com as reuniões, 

porque obtém somente críticas em relação aos filhos e nenhuma orientação da forma de 

auxiliá-los.   

Na percepção dos alunos, as reuniões são positivas e aguardadas com ansiedade. 

Os encontros são salientados como oportunidades da família conhecer a escola. Sentem-

se orgulhosos em apresentar aos pais seus colegas, profissionais e o espaço físico da 

instituição. Declaram ainda que constitui um momento importante para receberem um 

“ feedback”  de suas aprendizagens.  

No entanto, as crianças apontam que são apartadas das discussões realizadas nos 

encontros, recebendo as informações do que foi tratado somente quando são cobrados 

pelos responsáveis a modificarem o rendimento ou o comportamento, algumas vezes 

por meio de castigos físicos ou simbólicos. Em algumas situações, quando apresentam 

melhoras, são elogiadas e premiadas, descobrindo dessa forma o que foi abordado em 

sala de aula. No entanto, de maneira geral, os alunos desconhecem a dinâmica das 

reuniões. 

Conclui-se assim que as crianças são consideradas passivas diante desse quadro, 

como se não afetassem ou fossem afetadas pelas dinâmicas dessa interconexão. Como 

afirma Silva (2001) a relação família-escola é predominantemente concebida pelo 

enfoque “adultocêntrico” , no qual a perspectiva infantil pouco tem a acrescentar na 

relação. Contudo os dados permitem afirmar que as crianças apresentam julgamentos 

sobre os relacionamentos e são diretamente influenciadas pelas decisões e 

comportamentos adotados pela família e escola. À infância não é dado o direito de ter 

participação democrática. Discute-se “sobre ela”  e “para ela” , porém nunca “ junto a ela”  

e “sobre a visão dela” , ou seja, respeitando a sua “voz” . 

Em relação às reuniões, as professoras indicam que apesar de as conceberem 

como um momento vital de comunicação entre as duas instâncias, criticam a falta de 

participação dos responsáveis. Relatam que as mães das crianças “mais difíceis”  não 

comparecem à escola nem entram em contato com ela. Apontam que compreendem que 

os encontros são em horários de trabalho e, por esse motivo, diversos pais não possam 



 6 

comparecer à escola, no entanto não deixam de rotulá-los de desinteressados e 

negligentes. 

Em contrapartida, as mães ressaltam que a escolarização dos filhos constitui sua 

meta principal e que se preocupam com um ensino efetivo. Algumas mães justificam 

que não comparecem às escolas devido aos horários das reuniões, os quais coincidem 

com os do trabalho. Entretanto, não consideram que esta condição se configure em 

impedimento para não receberem informações sobre o aluno, pois diante da 

impossibilidade de participarem enviam um substituto, comumente os filhos mais 

velhos. 

As crianças expõem que esses irmãos são considerados como “pais substitutos” , 

enquanto os responsáveis estão fora do lar, trabalhando. Ao retornarem às casas, são 

informados dos acontecimentos para que possam tomar as atitudes cabíveis. Os alunos 

comentaram que os irmãos somente tomam providências quando o assunto é urgente. 

Esta dinâmica é indicada como situação armadilhada, uma vez que as “reuniões (...) 

contribuem para reforçar ou até aumentar distâncias sociais e culturais em vez de 

encurtarem (...)”  (SILVA, 2001, p. 68), na medida em que se pode transformar em uma 

situação de desrespeito à dimensão multicultural apresentada pelo grupo familiar. 

As condições culturais e materiais das famílias atendidas pela escola são 

diferentes entre si, não há como criar um modelo de envolvimento entre os dois grupos 

e considerá-lo o único e o “bom”. Na realidade, esses modelos pré-concebidos são 

embasados em pressupostos da classe média e não condizem com a realidade 

encontrada na educação pública. Há uma tendência da escola em apegar-se ao modelo 

familiar nuclear burguês, que pressupõe haver uma esposa e mãe em tempo integral. 

Esse modelo, “do qual se distância um grande número de famílias nestes tempos de 

crescentes índices de pobreza econômica, emprego materno, estresse familiar, divórcio 

e mulheres chefes de família”  (CARVALHO, 2000, p. 149, grifo nosso), provoca o 

estigma e a rotulação, definindo-as como “erradas” , “desinteressadas”  e 

“desestruturadas” .  

Apesar das culturas serem diferentes, pode-se constatar na pesquisa que os 

familiares, ao contrário do que é propagado pela instituição escolar, estão interessados 

na escolarização dos filhos e buscam estratégias para conseguir atender aos pedidos de 

envolvimento que a escola solicita. Quando são responsáveis que trabalham, 

encaminham os filhos mais velhos para os substituírem nas reuniões. Apesar das 

professoras considerarem positiva a presença dos mesmos, não atribuem o mesmo valor 
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que seria destinado ao envolvimento dos pais, devido exatamente a essa participação 

não condizer com o modelo idealizado pela escola. 

Em relação à dinâmica das reuniões, as mães demonstram descontentamento e 

afirmam que os encontros não têm se constituído em uma estratégia eficaz. Destacam 

que algumas atitudes das professoras incomodam-nas e interferem no envolvimento. A 

exposição das dificuldades dos filhos para todos os pais presentes é classificada como 

atitude negativa, desestimulando a presença dessa mãe em uma próxima reunião.  

 A unidirecionalidade e a hierarquização dos encontros são também destacadas 

como negativos para o comparecimento. As mães expõem que, quando a professora não 

cria um clima de confiança entre pais e docentes, dificilmente obterá uma participação 

ativa dos mesmos.  

A interação efetiva entre responsáveis e docentes depende de algumas 

características apontadas por Bronfenbrenner (2002, p.168), ou seja, as interconexões 

devem ser bidirecionais, intensificar a confiança mútua entre os participantes dos dois 

contextos, ter o consenso de objetivos e apresentar equilíbrio de poder favorável à 

pessoa de ligação, o que facilita as ações em benefício do indivíduo em 

desenvolvimento, no caso a criança. 

Se a relação não é recíproca, não desenvolve confiança e é hierárquica, ocorrerá 

possivelmente o retraimento, o que ocasiona um distanciamento dos familiares do 

ambiente escolar. (BHERING E DE NEZ , 2002).  

Outro fator que desencadeia o retraimento e o distanciamento são os assuntos e 

as formas de abordá-los. Os conteúdos das reuniões, segundo familiares e professores, 

são focados na tríade rendimento escolar, comportamento e auxílios à escola (APM), 

sempre enfocando o que os familiares precisam fazer para melhorá-los.  

Diante dos relatos, é possível afirmar que os responsáveis são acionados pela 

escola sempre que há algum problema cuja solução está fora do alcance da instituição.  

Por esse motivo, busca transferir a responsabilidade à família que toma atitudes que 

julga serem as melhores. As comunicações realizadas entre as duas instâncias centram-

se, dessa forma, em informações do cotidiano da criança, focalizando as situações que a 

escola se sente incapaz de resolver e exigindo, assim, que as famílias busquem formas 

de intervir (BHERING E DE NEZ, 2001). Como afirma Silva, (2001, p.458) as 

comunicações entre responsáveis e escola focam-se em “situações pontuais, 

consideradas problemáticas para os alunos, não daquilo que vai bem ou pode ser 

considerado normal. O relacionamento é feito pela negatividade”. 
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Essas questões também tendem a provocar o distanciamento e o retraimento dos 

familiares, uma vez que não se sentem motivados a irem à escola tendo a expectativa de 

retornarem para as próprias residências com mais problemas e dúvidas e menos apoio.   

Neste cenário, o aluno fica excluído das informações e pouco compreende sobre 

os acontecimentos dessas reuniões. Segundo as crianças, as informações que recebem 

são truncadas e insuficientes, normalmente sofrem as conseqüências das conversas das 

famílias com a escola, sem saber os porquês e sem ter a possibilidade de justificar ou 

apresentar seu ponto de vista. Como analisado anteriormente e afirmado por Perrenoud 

(2001), a criança considerada onipresente, transforma-se no ator esquecido nessa 

interconexão, no entanto é exatamente por ela que a relação família e escola ocorre. 

Encontramos assim um paradoxo no papel da criança, que é a desencadeadora das 

relações, mas excluída das mesmas. 

Ainda sobre os assuntos abordados nas reuniões, além dos já citados são 

discutidos de maneira superficial o funcionamento da escola e o trabalho pedagógico. 

As mães salientam que para obter informações sobre o conteúdo trabalhado em sala de 

aula precisam consultar os cadernos dos filhos ou pedir explicação a eles. 

Na concepção das professoras, essas questões não precisam ser abordadas com 

os pais, na medida em que são de difícil compreensão. As docentes expõem que são 

assuntos sobre os quais os pais não têm nenhum poder decisório, e por isso, não 

precisam estar informados.  Demonstram conceber a relação família-escola como uma 

relação entre especialistas e leigos, o que distancia as duas instituições e transforma o 

trabalho docente em uma profissão isolada e excludente (SILVA, 2001).  

Outra justificativa do não-detalhamento dessas informações para os 

responsáveis, por parte dos professores, é o argumento de que aqueles não 

compreendem a informação divulgada. As três professoras relataram que falam 

superficialmente sobre esses assuntos, apesar de considerarem inútil essa abordagem. 

Há uma barreira lingüística entre os sujeitos representantes dessas duas classes (SILVA, 

1997) e poucos esforços engendrados, por parte da escola, em transformar essa forma de 

comunicação, a que deveria passar a ser embasada em uma linguagem fácil, com 

palavras conhecidas e sem uso de termos técnicos. 

A discussão superficial desses conteúdos nas reuniões é confirmada pelos 

alunos, que atribuem a si próprios a função de esclarecer os pais sobre os assuntos 

relacionados ao trabalho pedagógico. Os alunos confirmam, dessa forma, sua função de 

mensageiro entre a família e a escola. (PERRENOUD, 2001). Ser o responsável pela 
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comunicação entre os dois contextos não consiste em garantia de que as informações 

cheguem ao seu destino; as crianças podem não fornecer todas as informações 

possíveis, deformá-las ou esquecer fatos, seja por descuido ou propositalmente. Em 

síntese, não é a fonte mais confiável de transmissão. No entanto, como afirma Silva 

(2001, p.447) em relação às professoras, as crianças chegam “a servi-lhes de 

justificação para não terem informado a associação de pais de um determinado assunto 

alegando que os alunos conheciam, na medida em que ele fora comunicado ao aluno 

interessado na própria turma”, atribuindo, assim, a culpa dos desencontros de 

informações aos alunos. 

Há que se salientar ainda, as aproximações ilusórias entre família e escola. 

Situações em que, embora aparentemente exista confiança e bom relacionamento entre 

as duas instâncias, uma aproximação efetiva não é assegurada.  

Conclui-se, assim, que para além de um clima de confiança entre responsáveis e 

escola é necessário garantir participação. Os pais percebem a escola como lhe prestando 

um favor e, dessa forma, não se sentem aptos e com direitos de reivindicar melhorias 

que julguem necessário. (BHERING E DE NEZ, 2002). 

Para que os pais possam sentir-se membros participativos da escola, é necessário 

primeiramente que a conheçam, bem como o seu funcionamento, as suas funções e o 

seu trabalho. Para tanto é essencial que se tenha uma comunicação efetiva. Como atesta 

Bhering e Siraj-Blachtford (1999), a comunicação é o fator necessário para que os 

familiares se envolvam mais e auxiliem mais a escola, porém diante do quadro pode-se 

afirmar que há falhas nessa interação, o que passa a prejudicar toda a dinâmica e a 

dificultar o ideal de participação democrática dos pais na escola. 

A visão da possibilidade de uma atuação em conjunto entre família e escola 

causa estranheza. Os alunos relataram que diversas vezes os pais comparecem à escola 

buscando informações, comumente porque não puderam estar presentes no dia marcado 

da reunião ou para obter auxílio nas dificuldades de aprendizagem dos alunos. No 

entanto as professoras expuseram que essa presença dos familiares não é bem-vinda, 

uma vez que a concebem como “ intromissões”  nas atividades acadêmicas, 

demonstrando assim,  não desejarem essa forma de contato. Da mesma maneira que 

consideram a reunião de pais como um encontro entre leigos e profissionais, os contatos 

espontâneos baseiam-se também na mesma premissa, principalmente porque essas 

situações, na maioria das vezes, ocorrem por espontaneidade do responsável e não por 

ordem da professora. Como destacou Silva (2001), a escola e a sala de aula apresentam-
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se como território sagrado e não deve receber “ intromissões”  de sujeitos com menor 

“competência” , no caso dos pais. 

A escola considera, portanto, viável participar e intervir no ambiente familiar, 

mas o inverso não se apresenta como real. A percepção que se tem é que as orientações 

resolveriam os problemas que muitas vezes são de ordem escolar, mas são deslocados 

para a família. Essa relação apresenta um paradoxo, como afirma Reali e Tancredi 

(2001), pois, apesar das famílias serem responsabilizadas por problemas que fogem de 

suas competências, em um ambiente que não é o de seu lar e em momentos em que não 

estão presentes, são apontadas como um grupo que pouco pode contribuir com a escola, 

exceto quando são convocados por ela.  

Pode-se constatar que a escola é seletiva nas mensagens que transmite às 

famílias, definindo as circunstâncias em que pode ou não interferir. Tal situação é 

confirmada quando se analisam as informações e formas de transmissões das políticas 

educacionais, especificamente a Progressão Continuada e o SARESP. 

Pode-se observar um desencontro de informações relacionadas ao Regime de 

Progressão Continuada. Algumas mães demonstram em seus relatos a crença de que 

seus filhos possam ser reprovados nesse momento devido às modificações na legislação, 

sem saber que era exatamente a mesma lei que previa essa possibilidade no final do 

ciclo I. Confusões e leituras equivocadas do Regime são constatáveis, na medida em 

que os responsáveis não foram informados pela escola de maneira adequada. Na 

percepção das professoras, os informes transmitidos foram suficientes para esclarecer as 

famílias em relação às modificações advindas da implementação da política 

educacional, contudo, pode-se afirmar, diante dos dados, que não foram suficientes ou 

eficazes as formas de transmissão adotadas. 

As professoras confirmam que os responsáveis receberam as informações 

quando foram questionar a escola sobre a aprovação dos filhos sem rendimento 

adequado, para a série subseqüente, ou quando, foram avisadas da possibilidade da 

retenção do filho no final do ciclo I. 

A falta de informação também é observada nos depoimentos dos alunos, que 

questionavam algumas práticas adotadas pela escola, como a aprovação sem rendimento 

esperado. 

De forma diferente, a avaliação do SARESP, recebeu uma ênfase maior nas 

comunicações entre família e escola. As docentes informavam os pais sobre essa 

avaliação nas reuniões, desde o segundo bimestre, salientando a importante função da 
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família no estímulo aos estudos dos alunos e a co-responsabilidade no rendimento dos 

filhos na avaliação. Solicitavam aos familiares que se mantivessem próximos aos filhos 

na semana que antecedia a aplicação da prova, garantindo que as crianças estivessem 

calmas e tranqüilas. Observa-se, assim, que o interesse em fornecer informações aos 

responsáveis sobre a avaliação está diretamente relacionado à necessidade de auxílio 

dos pais para que a escola possa atingir seus objetivos. 

Apesar de haver uma centralização maior no tema, as mães destacavam que as 

explicações sobre a avaliação eram superficiais e não ofereciam todos os elementos para 

uma compreensão adequada. As instruções sobre incentivo e acompanhamento dos 

filhos foram absorvidas, contudo algumas responsáveis questionavam sobre o tipo de 

avaliação em que consistia o SARESP. 

Os alunos destacavam que as explicações mais aprofundadas sobre a prova eram 

transmitidas aos responsáveis por eles próprios. Expunham que durante um semestre 

recebiam informações detalhadas sobre a avaliação, assim como a maneira de executá-la 

e transmitiam-nas aos seus familiares.  

É necessário ressaltar que as políticas educacionais foram implementadas sem 

discussões prévias com os docentes, desvalorizando-os e desqualificando-os, por serem 

postas em ação de maneira vertical. Dessa forma, os docentes transmitiram as 

informações aos pais e alunos de acordo com as informações por elas recebidas. 

(MAGALHÃES, 2004).  

A maneira como as implementações políticas foram feitas não auxiliam a 

compreensão e a aceitação pelos professores, que são obrigados, repentinamente, a 

mudarem suas práticas sem discussões prévias e sem respeito a seus saberes. É possível 

que, diante da situação, o docente não se mobilize a conhecer aprofundadamente a nova 

política educacional e resistia à mudança, preservando suas concepções e agindo em 

consonância com  elas. Como afirma Guilherme (2003) buscando estratégias para 

adaptar-se a nova realidade. Se o docente possui informações inconsistentes e genéricas 

sobre a Progressão Continuada transmitirão aos pais o que sabem, podendo causar 

desencontros. 

Os dados possibilitam ainda, mais uma conclusão, ou seja, apesar das 

professoras não conhecerem adequadamente as novas políticas educacionais, há 

diferenças no que em “como” transmitem. Os docentes oferecem informações à família 

de maneira mais ou menos aprofundada dependendo da quantidade de auxílio de que 
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necessitam da mesma. Se uma quantidade de informação possibilita a transmissão 

adequada das instruções da escola, essa é a medida ideal de comunicação necessária.  

É possível perceber tal dinâmica quando se analisam as informações que os 

familiares e alunos possuem sobre a Progressão Continuada e o SARESP. Como os 

docentes não percebem a necessidade de “envolvimento”  dos responsáveis em relação à 

Progressão, as informações são transmitidas de maneira superficial, pois consideram 

que eles não possuem competência para compreendê-las e menos ainda condições 

participativas, (MAGALHÃES, 2004), ou seja, voz ativa nas decisões intra-escolares. 

(SILVA, 2001). É importante ressaltar que a docente pode também apresentar um 

conhecimento restrito da legislação como se afirmou acima. No entanto, quando se trata 

do SARESP, em que está em jogo não só a avaliação das competências dos alunos, mas 

também a do professor, pelo menos na percepção dos docentes, há uma tentativa de 

esclarecer às famílias e crianças quais seriam seus papéis e funções. Ou seja, as 

informações só devem ser passadas a esses dois sujeitos, se eles forem considerados, 

pela escola, como portadores de papéis ativos na dinâmica. 

Quanto ao envolvimento, Bhering e Siraj-Blatchford (1999) destaca que este se 

relaciona ao auxílio dos pais, em casa, às atividades escolares dos filhos. Para as 

docentes, a capacidade de envolver-se está relacionada ao grau de suporte que os pais 

oferecem às crianças no momento da realização das tarefas, além do comparecimento às 

reuniões. Ao contrário, os pais asseveram que organizar o cotidiano da criança, 

incentivá-la a freqüentar a escola e esforçar-se para mantê-la estudando são 

consideradas formas primordiais de envolvimento. 

Conceber a supervisão das atividades escolares para a casa como uma das 

poucas formas de envolvimento demonstra um desrespeito à cultura familiar de cada 

criança. Segundo Carvalho (2001, p.9) o encaminhamento da  lição de casa caracteriza-

se como uma intromissão da escola no campos das práticas educativas familiares, pois, 

é a escola que decide  as formas de serem oferecidos esses apoios o que “  [...]representa 

uma tentativa  de tornar a educação doméstica (ou o currículo do lar) uniforme, num 

momento em a diversidade cultural é celebrada no currículo escolar.” .  

Exigir uma equidade nas supervisões de tarefas e só considerá-las efetivas 

quando atendem tais critérios, ignorando assim, as condições materiais e culturais entre 

os diferentes grupos sociais acentua as disparidades na aprendizagem das crianças e, por 

conseqüência as desigualdades das famílias. Diante dessa perspectiva torna-se possível 
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culpar os responsáveis pelos baixos desempenhos de seus filhos, já que são elas que não 

oferecem um suporte adequado às crianças. (CARVALHO, 2001, p.9). 

Além disso, esta concepção implica, segundo a autora, em atribuir às famílias 

um papel acadêmico, o que por sua vez, nega a especificidade da escola e da função 

docente. 

Apesar da supervisão das tarefas ser indicada como formas da família se 

envolverem, as docentes explicam que aquelas foram suspensas por causa da 

dificuldade dos pais em compreenderem os conteúdos acadêmicos e, assim, auxiliar 

seus filhos. A suspensão das tarefas eliminou, segundo as responsáveis, basicamente o 

único canal de informação sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula, ficando as 

famílias ainda mais desinformadas. 

Ainda que as docentes pesquisadas demonstrem respeitar as diversidades 

culturais e sociais das famílias, não encaminhando tarefas para serem feitas em casa, 

não deixam de criticá-las, denominando-as de “desinteressadas” , salientando que não 

são envolvidas.  

A relação família-escola mostra-se multifacetada e necessita de discussão e 

aprimoramento. Apesar dos revezes, tal interconexão mostra-se imprescindível para o 

desenvolvimento infantil, como afirma Bronfenbrenner (2002, p.165) 

 

“O potencial desenvolvimental de um ambiente aumenta em 
função do número de vínculos apoiadores existentes entre 
aqueles ambientes e outros ambientes (tais como a casa e a 
família). Assim, a condição menos favorável para o 
desenvolvimento é aquela em que os vínculos suplementares ou 
não são apoiadores ou estão completamente ausentes – quando 
o mesossistema está fragilmente vinculado” . 

 

Nas relações entre os contextos, a comunicação destaca-se como peça-chave 

para que haja envolvimento, ajuda e participação democrática. Para tornar a 

comunicação adequada e aproximar famílias e escola, é necessário que ocorram 

mudanças. Contudo, a configuração de relacionamentos entre a escola e a família 

demanda uma compreensão ampliada do trabalho docente, assim como da questão 

histórica e cultural de envolvimento e participação dos pais na escola.  

Aprofundar a relação escola-família significa, como afirma Silva (2001), trazer 

mais um ator social para “dentro” do ambiente escolar, o que implica a necessidade de 

se alterarem as relações sociais tradicionais realizadas por essas duas instâncias. É 
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necessário que a escola descentre-se de si, aprenda a lidar com a diversidade cultural, 

desligue-se dos modelos ideológicos pautados em uma única cultura, que é a de elite e 

necessariamente aprenda a trabalhar em equipe, distante do isolamento. É exatamente o 

isolamento e a concepção de uma profissão estática, sem abertura para mudanças, que 

afetam os professores de maneira negativa. A sociedade modifica-se, a docência é 

estreitamente relacionada ao social afinal, é uma prática social e deve ser repensada, 

obviamente respeitando todo um corpo de saberes desses profissionais. 

Culturalmente as famílias e professores não estão habituados a cooperar. De 

acordo com Silva (2001, p. 456), as relações que se estabelecem entre essas duas 

instâncias tendem a focar ausências ao invés das presenças de contatos “[...] os motivos 

negativos sobre os positivos; os contactos informais sobre os formais; os individuais 

sobre os coletivos; a distância sobre a proximidade; o envolvimento sobre a 

participação; o papel em vez da voz” .  Há que se refletir ainda muito sobre essas 

relações, mas pode-se afirmar que elas têm se configurado um contato de urgência, 

salvaguardando obviamente as relações “armadilhadas”  como foi discutido. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BHERING, E. SIRAJ-BLATCHFORD, I.  A relação escola-pais: um modelo de trocas e 

colaborações. Caderno de pesquisa, jan-abr, n. 106, p. 191-216 março,1999 

 

BHERING, E. DE NEZ, T.B. Envolvimento de pais em creche: possibilidade e 

dificuldades de parceria. Psicologia: teoria e pesquisa, Brasília, v.18, n. 1, p.63-73, 

jan-abr, 2002. 

 

BRASIL. Lei n º 9.394, de 20.12.1996, Estabelece Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, In: Diário Oficial da União, Ano CXXXIV, n º 248, 23 , 23.12.1996, pp. 

27.833-27.841. 

 

BROFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos 

naturais e planejamentos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 

 



 15 

CARVALHO, M. E. P. Relações entre família e escola e suas implicações de gênero. 

Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n.110, p. 143-155, jul. 2000. 

 

__________________. Família enquanto objeto de política educacional: crítica ao 

modelo americano de envolvimento dos pais na escola., 2001. Disponível em:< 

http://www.educacaoonline.pro.br > Acesso em:  24  jan 2006. 

 

GUILHERME, C.C.F. A Progressão Continuada e a inteligência do professor . Poços 

de Caldas. CD Rom da 26a. ANPED – GT 13 – Ensino fundamental, 2003. 

 

HOMEM, L. Das fragilidades e ambigüidades da relação com os pais na educação pré-

escolar. Infância e educação: investigação da prática, Porto, n.01, p.61-83, 2000. 

 

MAGALHÃES, C.R. Escola e famílias: mundos que se falam? – Um estudo no 

contexto de implementação da Progressão Continuada. Tese. Pós-graduação em 

Educação. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004. 

 

NARVAZ, M.G, KOLLER, S.H. O modelo bioecológico do desenvolvimento humano. 

In: KOLLER, S.H. Ecologia do desenvolvimento humano: pesquisa e intervenção no 

Brasil. São Paulo : Casa do Psicólogo, 2005, p.51-65. 

 

PERRENOUD, P. Entre a família e a escola, a criança mensageira e mensagem, o go-

between. IN: MONTADON, C, PERRENOUD, P. Entre pais e professores, um diálogo 

impossível? Para uma análise sociológica das interações entre a família e a escola. 

Oeiras: Celta, 2001c, p. 29-56. 

 

REALI, A.M. de M R. TANCREDI, R. M. S. P. Desenvolvendo uma metodologia de 

aproximação entre a escola e as famílias dos alunos com a parceria da 

universidade. In: Anais do IV SEMPE – Seminário de Metodologia para Projetos de 

Extensão, São Carlos 29-31, ago 2001. 

  

SÃO PAULO (Estado) Conselho Estadual de Educação. Deliberação CEE n. 9/97. 

Diário Oficial da República Federaiva do Brasil, Brasília, p. 12, 05 de Agosto de 

1997.  



 16 

 

SÃO PAULO, CEE, Secretaria de Estado de Educação. Indicação n. 8/97. 30.07.1997: 

Institui no sistema de ensino do Estado de São Paulo o regime de progressão continuada 

no ensino fundamental. Relatores: Francisco Aparecido Cordão e Nacim Walter Chieco. 

Diário Oficial do Estado, 01.08.97. 

 

SÃO PAULO, CEE, Secretaria de Estado de Educação. Informativo do SARESP. 

Diponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br>. Acesso em: 12 dez.2005. 

 

 

SILVA, P. A formação de professores, a relação escola-família e o sucesso educativo. 

In: DAVIES, D; MARQUES, R.; SILVA, P. Os professores e as famílias: a 

colaboração do possível. Lisboa: Livros Horizontes, 1997, p.77-92. 

 

SILVA, P. Inter face escola-família, um olhar sociológico: um estudo etnográfico no 

1º Ciclo do Ensino Básico. 2001. Tese, Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação, Universidade do Porto, Porto, 2001. 

 

SILVA, P. A acção educativa – um caso particular: o dos pais difíceis de envolver no 

processo educativo escolar dos seus filhos. IN: SILVA, P. DAVIES, D. MARQUES, R. 

Os professores e as famílias. Lisboa: Livros horizontes, 1997. 

 

 

 

 

 


