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RESUMO

CARDOSO, Andrea Maria B. L. Análise do funcionamento da Comunicação na
Relação Escola/Família na Escola Marco Inicial. 2007. 1 18f. Trabalho de Conclusão de
Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2007.
Orientador: Prof. Raimundo Nonato de Oliveira Lima - Msc

0 objetivo principal deste trabalho é analisar o funcionamento da comunicação na relação
escola/família na Escola Marco Inicial - EMI. 0 método utilizado nessa pesquisa é o estudo
de caso, caracterizado por um estudo descritivo. Os dados foram coletados através de
questionário corn perguntas fechadas corn os pais dos alunos matriculados no ano em curso.
Utilizou-se de entrevistas informais com os gestores e professores da instituição. A
abordagem utilizada foi qualitativa e quantitativa, sendo pesquisa qualitativa no momento
dos questionários pré-elaborados. Utilizou-se a abordagem quantitativa apenas para
quantificar os dados do questionário aplicado aos pais dos alunos da EMI. 0 universo da
presente pesquisa compreende todos os pais dos alunos matriculados na EMI no ano de
2007, sendo urna população de 150 participantes. Porem, participaram da pesquisa somente
64 respondentes, o que levou a uma análise dos resultados sobre apenas uma amostra da
população. Primeiramente, foram realizadas as entrevistas informais com a direção da
escola para fazer um levantamento do histórico da empresa e informações pertinentes a este
trabalho. Em seguida foi elaborado um histórico da empresa, apresentando seu
organograma e seu funcionamento. Posteriormente, foram apresentadas as ferramentas de
comunicação que a escola se utiliza para comunicar-se com os seus clientes e na seqüência
foram feitas análises dos questionários respondidos pelos pais dos alunos quanto ao quesito
funcionamento da comunicação. Frente as respostas apresentadas, foi possível verificar a
satisfação desses pais quanto ao tema estudado. E por fim, foram apresentadas propostas de
melhorias com base nos resultados da pesquisa.

Palavras-chave: comunicação, parceria, família, escola.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capitulo serão contemplados a contextualização do tema, a apresentação do
problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e as justificativas para sua
realização. Serão também citadas algumas particularidades sobre a importância da
comunicação no ambiente escolar e principalmente será tratada a parceria entre escola/família
para que essa comunicação seja eficiente.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

0 mundo vem passando por transformações ocasionadas por diversos fatores, dentre
eles, e talvez o mais importante, a globalização. Vive-se numa realidade em que a
especialização e a qualificação são primordiais para o sucesso profissional. A concepção de
sucesso ocorre, na maioria das vezes, apenas na carreira profissional, esquecendo-se do fator
humano tão importante na sua vida pessoal e na de seus semelhantes.
As mudanças do mundo são refletidas nas alterações dos modelos, chamados
cientificamente, paradigmas. Tais mudanças ocorrem de uma maneira acelerada

e

praticamente em todas as areas. Neste contexto tudo se modifica; mudam as famílias, os
amigos, a religião, a educação, dentre outras diversas areas que influem no cotidiano das
pessoas.
Hi a necessidade de uma comunicação auxiliar cada vez mais eficiente e interligada
ao processo de mudança que ocorre em todos estes setores e há a necessidade, também, de
educar os indivíduos para norteá-los nesta nova realidade.
A comunicação, mais do que nunca, está inserida no sistema educacional. Esta é uma
boa forma de iniciar o processo visando urna educação mais eficiente e que atenda as
necessidades dos novos padrões . HA a necessidade de educar, ou melhor, reeducar as pessoas,
pois estas não mais se adaptam aos paradigmas tradicionais, e ainda não têm a devida
educação para seguir estes novos nimos a que estão sendo levados.
Em todo sistema de comunicação são detectadas algumas falhas que refletem
negativamente e de forma bastante contundente, na relação entre a escola, os professores e os
pais de alunos. Conseqüentemente, interferem no relacionamento do próprio aluno. 0
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importante é diagnosticar onde estão ocorrendo estas falhas e saber tomar as devidas
providências para resolvê-las
Ha urna exigência exacerbada por parte das famílias para que a escola desempenhe
urna função, que não é sua; dar a educação familiar ao aluno. 0 que esta ocorrendo é urna
inversão de papéis e ate mesmo de valores.
Esta exigência vem sendo notada ern vários colégios no Brasil, devido ao fato de que
os pais dos alunos não dispõem mais de tempo para permanecer em sua casa e dar ao filho a
educação que lhe é devida. Estes estão muito ocupados com suas carreiras profissionais,
preocupados, também, em proporcionar melhorias à vida de seus filhos, mas somente
melhorias materiais. O mérito destes pais não deve ser tirado, a final eles têm vontade de ver
seus filhos em boa situação e, na maioria das vezes, não têm noção das conseqüências
desastrosas que este distanciamento pode gerar.
Na intenção de resolver este problema, surge a escola que deve desempenhar urna
nova função. Não unicamente educar o aluno através da aprendizagem formal, mas oferecer a
educação que seus pais deveriam proporcionar.
Segundo Tiba (1998), a escola deve criar um bom relacionamento corn os pais dos
alunos e conscientizá-los da importância da união entre a escola, o pai e a mãe para a
educação de seus filhos.
A importância deste tipo de união é percebida no momento em que estes três
elementos cobram do aluno/filho o mesmo padrão de conduta, ou seja, eles devem ser bem
tratados na escola, mas também receber punições

e gratificações

conforme seu

comportamento. Isto tudo acontece com o respaldo dos pais, e com o conhecimento das
crianças. Elas sabem que seus pais aprovam esta posição e, ainda, têm a mesma posição
dentro do ambiente familiar.
Os pais precisam se conscientizar da necessidade de proporcionar a autêntica educação
familiar ao filho. Há certas coisas que podem ser substituidas, outras não o podem ser em
hipótese nenhuma. A educação familiar é uma delas e deve ser dada pelos pais, bem como a
educação escolar, que pode ser oferecida e proporcionada somente pela escola. Portanto os
pais educam os filhos e a escola apenas complementa e ensina.
0 trabalho em estudo pretende fazer uma correlação entre duas areas de suma
importância para a educação como um todo. A primeira trata da educação representada pela
parceria escola/família, pois ambas são meios de mudança social devido ao acesso à educação
que transforma a vida das pessoas, faz com que elas tomem ciência de seus direitos,
obrigações, deveres e de seu próprio ambiente. A segunda refere-se à comunicação, como
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agente munido de capacidade e qualificação necessárias para realizar esta mudança, ou seja, 6
através dela que se podem aplicar os princípios da educação da maneira mais correta e melhor
possível.
Baseando-se nestas idéias a Escola Marco Inicial pretende investigar a sua própria
comunicação com sua comunidade escolar. Diante da importância deste terna, faz-se
necessário a formulação do seguinte problema de pesquisa: "Como funciona a com iin icação
na relação escola /família na Escola Marco Inicial?"

1.2 OBJETIVOS

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), os objetivos de uma pesquisa definem a
natureza do trabalho, o tipo de problema a ser selecionado e o material a coletar. Para os
autores os objetivos podem ser divididos em: objetivo geral, que ocorre quando se procura
determinar corn clareza e objetividade o propósito da pesquisa e em objetivos específicos
quando se aprofundam as intenções expressas no objetivo geral.
Definir os objetivos do estudo, bem como o problema, é funda-mental para o
desenvolvimento da pesquisa, uma vez que irão orientar todo o processo. Nesta etapa serão
apresentados o objetivo geral e os objetivos especificos da pesquisa com base no problema de
pesquisa formulado.

1.2.1 Objetivo geral

Analisar o funcionamento da comunicação na relação escola /família na Escola Marco
Inicial.

1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são:
a) especificar as ferramentas de comunicação utilizadas pela Escola Marco Inicial na
relação família/escola;
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b) descrever o funcionamento da comunicação na relação farnilia/escola;
C) verificar se a comunicação esta inserida no PPP (Projeto Politico Pedagógico) da
escola; e
d) propor ações para melhoria da comunicação na relação família/escola.

1.3 JUSTIFICATIVA

Está surgindo urna nova visão de escola, muito diferente do que tínhamos como
entendimento durante anos, onde escola era apenas disciplinar, consistia em ensinar e
obedecer sem saber exatamente o porquê e engavetar os sonhos e os projetos de crianças e
adolescentes cheios de alegria e capazes de produzir conhecimento. Atualmente, as escolas
estão buscando desenvolver uma prática de qualidade, mais atentas à formação global e
holistica, que proporciona as crianças a vivência da criatividade, do lúdico, da relação
escola/família, da cooperação, da participação e do exercício da cidadania. Enfim, a escola de
hoje ensina a aprender, e a aprender para a vida.
A família inserindo-se na escola, indo mais além, através de contatos informais e de
conversas breves, permite que cada escola e cada educador planejem em parceria corn a
família, caminhos e alternativas para o bem comum. Essa parceria tem o objetivo de criar
espaço para reflexão e experiências de vida numa comunidade educativa, onde o fator
comunicação assume essa frente para uma maior aproximação entre essas duas instituições.
Conforme Castro (apud MATTAR, 2005), após escolhido o tema, alguns critérios
deverão ser atendidos para que a pesquisa se justifique, são eles: importância, originalidade e
viabilidade.
0 tema abordado é de relevante importância devido a grande necessidade de se
construir urna relação através de urna excelente comunicação entre escola e família, com o
intuito de planejar e estabelecer compromissos e acordos mínimos para que o aluno/filho
tenha urna educação de qualidade tanto em casa quanto na escola.
Outra questão importante refere-se a contribuição que esse estudo poderá proporcionar
para o sucesso da Escola Marco Inicial, principalmente ao identificar quais os ruidos da
comunicação, que resultam muitas vezes no descaso dos pais, em relação a sua participação
na vida escolar de seus filhos. Entende-se que a partir deste trabalho, a instituição em estudo
poderá tomar algumas decisões para estreitar a relação escola/família, onde

o maior
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beneficiado sera o aluno/filho e, se necessário, sugerir mudanças como alternativas para
solucionar eventuais problemas encontrados.
Portanto, a elaboração de um estudo como este é de grande importância não só para as
duas instituições, escola e família desempenharem cada qual seu papel, mas principalmente
para que haja uma reflexão de resgate de valores e de cidadania.
A originalidade deste trabalho está no seu potencial de surpreender, já que na escola
em estudo nenhuma pesquisa com o objetivo de analisar a comunicação na relação
família/escola foi realizada anteriormente. Por outro lado, também não foi encontrado nenhum
registro sobre a realização de um estudo mais aprofundado sobre este tema , nas pesquisas
realizadas.
Justifica-se a sua viabilidade pelo fácil acesso as informações, por dispensar
investimentos financeiros por possuir fácil acesso as informações, por possuir prazo suficiente
para sua realização e pelo acervo bibliográfico ser considerado razoável. Acredita-se que este
estudo possa ser de grande utilidade para posteriores pesquisas.
Por fim, este trabalho foi motivado pelo desejo e especial interesse da pesquisadora,
pelo fato da mesma ser diretora administrativa da instituição em estudo há vinte anos, onde a
dedicação e o prazer de fazer o que gosta é sua filosofia. Esta pesquisa também foi motivada
pela própria organização pesquisada, ern obter conhecimento sobre a opinião de seus clientes
em relação à comunicação na relação família/escola, a fim de avaliar as ferramentas que a
escola vem utilizando, visando aumentar a participação da família nos assuntos escolares de
seus filhos. 0 intuito da empresa não está em apontar culpados e sim formar parcerias ern prol
do aluno.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo serão abordadas as contribuições teóricas utilizadas

no

desenvolvimento deste trabalho, objetivando fornecer a base indispensável para a sua
elaboração.
Tomanik (1994) considera mais adequado organizar os dados a partir das in formações
mais simples sobre o assunto, ate chegar as mais especificas e profundas.
Depois de pesquisado o assunto e selecionado todo o material teórico, vem o momento
de organizar todas essas informações, através do grau de importância, para realizar o
confronto das idéias dos autores pesquisados.

2.1 COMUNICAÇÃO

Vários conceitos são atribuidos A comunicação. Porém na verdade, existem muitas
formas de interpretar um processo de comunicação. Pode-se citar como exemplo a
comunicação na família, conhecida como diálogo. Na escola, é o aprendizado, que transmite
conceitos e conhecimentos. Já entre os povos é a troca de cultura, ou seja, o conhecimento de
culturas diferentes. A humanidade tem feito esforços intermináveis para se comunicar, não só
com seu presente, mas com seu futuro também. Todos os registros da história, como:
monumentos, livros, jornais, fatos históricos e tantas outras coisas, servem para deixar história
para o futuro. É uma maneira de comunicação com o que está por vir.
Segundo Eltz (2005) "comunicar" vem do latim "comunicare", que significa "pin em
-

comum". Implica em compreensão, pressupõe entendimento das partes envolvidas, pois não
existirá entendimento se não houver anteriormente a compreensão. Para o autor é nesta
definição que começam os maiores problemas de comunicação, pois mais especificamente no
trabalho, tem sido utilizado o conceito de concordância e não de compreensão.
"Temos o mau hábito de encarar a comunicação como conflito. Na verdade, o conflito
poderá surgir quando não houver um adequado processo de comunicação" (ELTZ, 2005,
p.17).
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A comunicação deve ser apresentada de maneira fácil, clara e acessível, prática e na
medida do possível, didática para que facilite o seu entendimento. Comunicar-se com o outro
é uma tarefa árdua e necessita de aperfeiçoamento na comunicação interpessoal.

Conforme Miranda (1999), a eficácia da comunicação é uma associação das técnicas
de comunicação interpessoal de impacto à tecnologia da programação neurolinguistica (PNL).
0 nome eficácia da comunicação se deve a idéia de que a comunicação interpessoal precisa

ser convincente, objetiva, positiva, eficiente, afirmativa e deve atingir o objetivo e o públicoalvo. Portanto, deve ser eficaz e segundo o autor, é na neurolinguistica que se deve buscar
subsídios para alcançar esta eficácia.

Os dicionários trazem várias definições distintas da palavra comunicação, mas
conforme Miranda (1999), apenas uma está de acordo com a sua proposta. Comunicação 6:
"A capacidade de trocar ou discutir idéias, de dialogar, de conversar, com vista ao bom
entendimento entre pessoas" (MIRANDA, 1999, p.2).
Para o autor todas as formas de comunicação envolvem os seguintes elementos:
a)

emissor: quem inicia o processo;

b)

código: sinais para se construir uma mensagem;

c)

mensagem: aquilo que se quer comunicar;

d)

canal: o veiculo que leva a mensagem; e

e)

receptor: quem recebe, decodi fica e interpreta o significado.

Nos dias de hoje existem vários tipos de comunicação, com canais e veículos cada vez
mais eficientes e rápidos. Cabe citar a comunicação humana, onde o código é a linguagem,
que na conversação é complementada por gestos, expressões faciais, movimentos, entre
outros, e o canal utilizado é o ar que se respira. Nesse processo de conversação existe a troca,
que representa a resposta do receptor no momento em que responde, o receptor inverte o
processo e passa a ser o emissor e quem emitia passa a ser o receptor, que irá decodificar e
interpretar a mensagem. Isto é uma inversão que permite a uma pessoa saber se a outra
entendeu a sua mensagem.
"A eficácia da comunicação está na maximização de esforços por parte do emissor,
para que a mensagem possa atingir o objetivo, minimizando os esforços do(s) receptor(es)
para captá-la e interpretá-la, sem riscos de confusão" (MIRANDA, 1999, p.3).
Conforme Szenészi (1996, apud MIRANDA, 1999, p.3) "A neurolinguistica é urna
ciência que desenvolveu padrões que influenciam o comportamento verbal e niio- ■ crhal das

pessoas, de forma a atingir resultados e/ou objetivos desejados".
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Portanto a comunicação numa visão neurolinguistica é uma tecnologia que permite
urna intervenção na mente, baseada em descobertas, possibilitando a adequação dos processos
mentais as metas pessoais. A PNL pode ser aplicada em vários campos de atuação, como:
educação, comunicação, treinamento, seleção, negócios, relacionamentos, crescimento
individual, entre outros.
CEISMAEL (2007) define comunicação como: Do lat.

"commtinicatio" de

"communis " = "comum ", significa a ação de tornar algo comum a muitos. É o
estabelecimento de uma corrente de pensamento ou mensagem, dirigida de urn indivíduo a
outro, com a finalidade de informar, persuadir, ou divertir. Significa, também, a troca de
informações entre um transmissor e urn receptor, e a inferência (percepção) do significado
entre os indivíduos envolvidos.
Pode-se afirmar que

a comunicação é um instrumento de trabalho, lazer,

relacionamento, prazer, negociação, enfim de quase tudo que faz parte da vida humana. É a
arma mais importante e poderosa que uma pessoa pode ter. As pessoas devem comunicar-se
sem medo de errar.

2.1.1 Comunicação interpessoal

CEISMAEL (2007) define comunicação interpessoal como "um processo interativo e
didático (de pessoa a pessoa) em que o emissor constrói significados e desenvolve
expectativas na mente do receptor".
Segundo WIKIPÉDIA (2007), a comunicação interpessoal é um método de
comunicação que promove a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Cada pessoa,
passa a ser um interlocutor, troca informações com base em seu histórico cultural, sua
formação, vivências, emoções e em tudo que a pessoa traz consigo.
0 processo de comunicação consiste obrigatoriamente na existência minima de um
emissor e de um receptor, onde cada qual tem seu repertório cultural exclusivo e irá transmitir

a informação segundo seu conjunto de particularidades e o receptor da mesma forma, de
acordo corn seu filtro cultural.
Informa ainda que para minimizar esses choques culturais, estipulou-se ferramentas e
meios de várias maneiras para que as pessoas possam usar a comunicação interpessoal.

,

1

Como exemplo de ferramenta, podemos considerar a fala, a mímica, os computadores, a
escrita, a lingua, os telefones e o radio.
De acordo com WIKIPÉDIA (2207), como em todo processo de comunicação, os
ruídos existentes devem ser minimizados pelo melhor nível de qualidade que o emissor possa
dispor e o receptor deve se portar da maneira mais aberta para receber a informação ern
questão.

A escolha dos meios de comunicação e a utilização das ferramentas disponíveis
devem ser observadas de modo a facilitar todo o processo corn o menor índice de

ruídos possível.
Uma vez transmitida a informação, o receptor a processa e, segundo seus objetivos
transforma-a em conhecimento (WIKIPÉDIA, 2007).

Portanto, o importante na comunicação interpessoal é o cuidado e a preocupação dos
interlocutores na transmissão dos dados ou das informações em questão para que se obtenha o
sucesso no processo desejado.
Para CEISMAEL (2007) existem alguns meios para melhorar a comunicação
interpessoal, que são eles:

•

•

•

•

Habilidades de
Transmissão
usar
linguagem
e
apropriada
direta
(evitando o uso de jargão
e termos eruditos quando
palavras simples forem
suficientes);
fornecer informações tat)
claras e completas quanto
for possível;
usar canais múltiplos
para estimular vários
senti dos
do receptor
(audição, visão); e
usar comunicação face a
face sempre que for
possível.

Habilidades Auditivas

•

•

escuta ativa: a chave para
essa escuta ativa ou
eficaz é a vontade e a
capacidade de escutar a
mensagem
inteira
(verbal, simbólica e nãoverbal),
e
responder
apropriadamente
ao
conteúdo e a intenção
(sentimentos e emoções)
da mensagem, pois é
importante criar situações
que ajudem as pessoas a
falarem o que realmente
querem dizer;
empatia: a escuta ativa
exige
uma
certa
sensibilidade as pessoas
com quem se quer
comunicar.
Empatia
significa colocar-se na
posição ou situação da
outra
pessoa,
num

Habilidades de Feedbaeh

•

assegurar-se de que se
quer ajudar (não ser
superior);
no caso de
feedback negativo, ir
direto ao assunto;
• começar uma discussão
com questões periféricas
e rodeios geralmente cria
ansiedades ao invés de
minimizá-las; Descrever
a situação de modo claro,
evitando juizos de valor;
• concentrar-se
no
problema
(evitar
sobrecarregar o receptor
com
excesso
de
informações ou criticas);
e
• estar preparado
para
receber feedback, visto
que o seu comportamento
pode estar contribuindo
para o comportamento do
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esforço para entendê-la;
reflexão: uma das formas
de se aplicar a escuta
ativa é reformular sempre
a mensagem que se tenha
recebido. A chave é
refletir sobre o que foi
dito sem incluir um
julgamento, apenas para
testar o seu entendimento
da mensagem; e
como
a
• feedback:
comunicação eficaz é um
processo
de
troca
bidirecional, o uso de
feedback é mais uma
maneira de se reduzir
falhas de comunicação e
distorções.

•

receptor; e ao encerrar o
feedback,
fazer um
resumo e refletir sobre a
sessão, para que tanto o
emissor,
quanto
o
receptor
estejam
deixando a reunião com o
mesmo
entendimento
sobre o que foi decidido.

Quadro Meios para melhorar a comunicação interpessoal
Fonte: Adaptado de CEISMAEL (2007)

Espera-se que os diferentes tipos de comunicação, bem como as suas técnicas para
diminuir os ruídos possam capacitar pessoas, para que as mesmas transmitam suas idéias,
sentimentos e emoções com mais determinação e clareza.

2.20 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

A comunicação é um processo ou sucessão de fenômenos ligados ã troca de
mensagens. 0 sucesso ou fracasso na comunicação não pode ser atribuído a um único fator,
uma vez que no processo de comunicação intervêm vários elementos básicos como: emissor,
codificação, mensagem, canal, decodifica cão e receptor,
Para Kwasnicka (1995), o ato de se comunicar esta interligado ao próprio processo de
comunicação. Este processo envolve a seleção dos assuntos de comunicação, a codificação da
informação, a transmissão da informação codificada e o movimento da transmissão através
dos canais de comunicação para o receptor, que então detecta a informação transmitida, isto
decodifica a transmissão e seleciona os assuntos comunicados que são mais relevantes.
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A codificação é utilizada para maximizar a quantidade de informações que podem ser

transmitidas ern determinado período de tempo, e normalmente esse esquema de codificação é
utilizado através de palavras, mimeros, ações ou figuras (diagramas).
Os métodos de transmissão mais usados são as mensagens escritas, palavras faladas,

expressão física, silêncio e comportamento (dois ou mais destes podem ser usados para
comunicar as mesmas idéias, conceitos, e assim por diante).

0 receptor da informação detecta a transmissão da informação através da observação,
leitura ou escuta e cabe ao receptor decodificar a informação e com base nas suas
necessidades de assimilar esta informação, dados, e assim por diante; isto 6, o que for mais

significativo.
Segundo CEISMAEL (2007), o processo básico de comunicação consiste numa
mensagem que pode ser transmitida da seguinte forma:
a)

verbal: A comunicação verbal é o modo de comunicação mais familiar e mais
usado. Divide-se em: verbal-oral,

quando se refere aos esforços de

comunicação, como, dar instruções a um colega, entrevistar um candidato a urn
emprego, informar alguma coisa a alguém e em verbal-escrita, quando se
referem a memorandos, relatórios por escrito, normas e procedimentos;
b)

simbólica: As pessoas cercam-se de vários simbolos, através dos quais podem
comunicar-se com outras pessoas. 0 lugar que moram, as roupas que vestem, o
carro que dirigem, e mais formas que expressam a personalidade das pessoas; e

c)

não-verbal: A comunicação não-verbal, que se refere à transmissão de uma
mensagem por algum meio diverso da fala e da escrita, é uma das facetas mais
interessantes da comunicação. Incorpora coisas como o modo com que as
pessoas usam seu corpo, seus gestos e sua voz para transmitir certas
mensagens.

Disso resulta que há maior ou menor exatidão daquilo que se quer transmitir. A
exatidão na comunicação se refere ao ponto até onde o sinal básico transmitido pelo emissor é
recebido, sem distorções pelo receptor.
Berlo (1999, p. 23) define processo de comunicação como: "qualquer fenômeno que
apresente continua mudança no tempo, ou qualquer operação ou tratamento continuo -.
Segundo o autor, um processo não tern um começo, um fim, não é estático, parado,

não possui urna seqüência igual e fixa de eventos. E móvel. Os fatores do processo agem uns
sobre os outros e cada urn influencia todos os demais. Depois de memorizado o conceito de
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processo, é possível aproveitar a análise dos seguintes fatores da comunicação para que a
mesma ocorra de forma eficiente:
a)

elementos (Quem está comunicando? Por que está comunicando? Com quem
está comunicando?);

b)

conteúdo (Quais as mensagens produzidas? 0 que os funcionários procuram
comunicar?);
estilo (Qual a forma como os funcionários tratam suas mensagens e os meios
de comunicação? Quais os canais que os funcionários usam para que suas
mensagens cheguem aos ouvintes e aos leitores?).

Esses fatores são relevantes para que o processo de comunicação seja entendido e
aconteça de forma eficaz. Um exemplo conhecido do mesmo e que demonstra a sua
complexidade é o jogo do "telefone sem fio", onde uma pessoa sussurra uma mensagem no
ouvido de outra, que sussurra a mensagem à próxima, e assim por diante. Inevitavelmente,
quando a última pessoa diz a mensagem em voz alta, ela é bastante diferente da primeira a ser
sussurrada. 0 processo de comunicação é complexo, pois o emissor pode mandar uma
mensagem, mas os receptores podem "ouvir" ou receber uma mensagem diferente.
(STONER; FREEMAN, 1999).
De acordo com Souza e Ferreira (2002), o desenvolvimento das formas de
comunicação levou à construção de uni modelo interpretativo mais amplo, assim, o processo
de comunicação é visto hoje como contendo os seguintes elementos e processos: emissor;
codificação; a mensagem; canal; receptor e decodificação.
Para Berlo (1999), o emissor ou a fonte é o indivíduo ou grupo que emite a mensagem
com idéias, informações, necessidades, ou desejos e o propósito de comunicá-los a uma
pessoa ou grupo de pessoas. Stoner e Freeman (1999) acreditam que sem um motivo, uni
propósito ou um desejo, o emissor não tem necessidade de enviar a mensagem.
A codificação significa formular o conteúdo através de símbolos (palavras, gestos e
etc.) e selecionar o veiculo mais adequado para a transmissão da informação. A função

codificadora segundo Berlo (1999) é executada pelas habilidades motoras da fonte, seu
mecanismo vocal, o sistema muscular da mão e os sistemas musculares de outras partes do
corpo.
Segundo Stoner e Freeman (1999), a codificação é necessária porque a informação so
poderá ser transferida de uma pessoa a outra através da escolha de simbolos, geralmente na
forma de palavras e gestos, que o emissor acredita que terão o mesmo significado para as
pessoas a quem se destina a mensagem. Como a comunicação é o objetivo da codificação o
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emissor precisa tentar estabelecer uni significado "mutuo", a falta do mesmo é uma das causas
mais comuns de desentendimentos ou de falha na comunicação.
Os desentendimentos também podem resultar de diferentes significados mutuos. Um
administrador que, por exemplo, pede para os funcionários que "trabalhem até tarde" pode
gerar confusão se cada funcionário decidir independentemente o que significa "tarde". Os
gestos também podem causar várias interpretações, corno por exemplo, ao levantar as
sobrancelhas pode-se estar querendo expressar surpresa num contexto e dúvida em outro.
(STONER; FREEMAN, 1999).
Mensagem é a forma fisica na qual o emissor codifica a informação corn a pretensão
de transmiti-la a alguém. A mensagem pode ter qualquer forma que possa ser captada e
compreendida por um ou mais dos sentidos do receptor, ou seja, a fala pode ser ouvida; as
palavras escritas podem ser lidas; os gestos podem ser vistos ou sentidos; assim como um
toque de Mão pode comunicar mensagens que vão do consolo 6. ameaça.
Para Stoner e Freeman (1999), as mensagens não-verbais é uma forma de
comunicação muito importante, pois muitas vezes são mais honestas ou significativas do que
mensagens orais ou escritas. Por exemplo, um chefe que franze a testa ao dizer `tom dia"
para o funcionário que chega atrasado está comunicando claramente algo mais do que um
cumprimento educado.
0 canal de acordo com Stoner e Freeman (1999) é o meio de transmissão de urna
pessoa a outra (como o meio verbal, o papel, os meios de comunicação eletrônicos) que
freqüentemente é inseparável da mensagem. O canal deve ser adequado à mensagem para que
a comunicação seja eficiente e eficaz. Ao escolhê-lo, devem-se levar em consideração as
necessidades e exigências do receptor. Apesar de os funcionários terem a sua disponibilidade
diversos canais, nem sempre usam os mais eficazes, pois suas escolhas podem ser guiadas
pelo hábito ou pela preferência pessoal.
Também deverão ser levados em consideração dois fatores: a clareza e o feedback. Se
o primeiro fator for o desejado, convém utilizar comunicações escritas e gráficas que
proporcionará um registro permanente; se for o segundo fator, convém neste caso, utilizar o
telefone e a comunicação face-a-face, pois oferecem a vantagem do feedback imediato. Como
muitos fatores diferentes estão envolvidos no processo de comunicação, não existe nenhuma

técnica que seja sempre preferível.
Receptor conforme Berl° (1999) é a pessoa ou grupo a quem se destina a mensagem,
logo ele é o alvo da comunicação. Souza e Ferreira (2002) relatam que se a mensagem nào
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chegar ao receptor, a comunicação não acontece. Se a mesma chega ao receptor, mas este não
a compreende, a situação não sera melhor.

E por fim a decodificação, que, segundo Souza e Ferreira (1999) ocorre quando a
mensagem veiculada chega ao seu destino e os símbolos utilizados na codificação são
traduzidos em informações e sentimentos significativos pelo destinatário. É um processo de
duas etapas, onde o receptor primeiramente deverá perceber a mensagem, e em seguida

interpretá-la. A decodificação, para Stoner e Freeman (1999) poderá ser afetada pela
experiência passada do receptor, suas interpretações dos símbolos e gestos usados, por
expectativas, ou seja, quando as pessoas tendem a ouvir o que desejam, e pelo
compartilhamento de significados comuns com o emissor. Em geral, quanto mais a

decodificação do receptor se aproxima da mensagem pretendida pelo emissor, mais eficaz
sera a comunicação.
De posse desses elementos, Stoner e Freeman (1999, p.389) estabeleceram o seguinte
modelo do processo de comunicação:

Transmite

Recebe
Mensagem Mensagem

EMISSOR —> CODIFICACÃO

CANAL
Ruído

DECODIFICAÇÃO —> RECEPTOR

•

Feedback

Transmite

Recebe

Figura 1: Processo de Comunicação
Fonte: Adaptado de Stoner e Freemam (1999).

Em seu modelo, os autores trabalharam com a adição de alguns outros elementos:
ruido (inferências que prejudicam as transmissões de informações) e fteclback (informação do

receptor ao emissor, indicando a recepção da mensagem). Segundo Gil (2001), para
compreender melhor esse modelo também é preciso ficar atento a dois fatores: o significado
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que corresponde à idéia que o emissor deseja comunicar e a compreensão, que, por sua vez,
refere-se ao entendimento da mensagem pelo receptor.
Como ocorre com a maioria dos processos, o processo da comunicação também fica
vulnerável a possíveis falhas que, segundo Gaz (2002) podem ser oriundas do emissor, que
são talvez as mesmas do receptor, da mensagem e do canal conforme apresentadas a seguir.
As falhas oriundas do emissor/receptor são: a falta de habilidade comunicativa; a
atitude negativa para com o assunto, para com o receptor e/ou para consigo mesmo; o
conhecimento avançado do assunto, que toma ininteligível para o receptor ou, ao contrário, o
conhecimento insuficiente do assunto e o sistema sócio-cultural diferenciado que ocorre entre
a fonte e o receptor.

2.3 COMUNICAÇÃO NA ESCOLA

A comunicação é uma poderosa ferramenta de apoio à gestão de qualquer área de
atividade. Não poderia ser diferente na área de gestão escolar, pois a escola é urn lugar, onde
o processo de comunicação deve fluir com eficiência para atingir todos os níveis e envolvidos.
Segundo Melo (1985), o educador Paulo Freire através de uma proposta educacional
voltada para a pedagogia da comunicação, acredita que a ação educadora é fundamentada no
diálogo permanente entre educador-educando no contexto social em que ocorre a ação
educativa. Existe, portanto, uma prática autêntica de comunicação.
Sabe-se que no mundo todo, os sistemas educacionais que mais têm avançados são
aqueles em que a comunidade escolar (pais, alunos e escola), participa intensamente da vida
escolar. Os diretores escolares não podem limitar-se apenas a administrar bem seus recursos
humanos e financeiros, centralizando em si responsabilidades, tarefas e informações.
desafio da direção escolar está em atrair a comunidade escolar para participar da vida da
escola e, no sentido inverso, levar a escola para a comunidade escolar. Para isso, o gestor
escolar deve saber planejar e executar diferentes e adequadas estratégias de comunicação para
que esta aproximação seja perfeita e para que os resultados sejam significativos.
Conforme Del Vechio (2007) é necessário distinguir comunicação e in formação, pois
não são sinônimos. A comunicação só acontece quando há uma via de mão dupla na
circulação da informação entre o emissor e o receptor. Portanto, a informação está contida no
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processo de comunicação e só acontece quando há a troca de informações entre quem informa
e quem é informado. Simplificando: a comunicação acontece quando ha diálogo.
Ao fazer seu planejamento escolar, o diretor precisa ter tempo e espaço tatribetn para
planejar a comunicação na escola. Ele precisa saber, inicialmente, sistematizar as
informações, organizá-las e selecioná-las, para, assim, efetivar o processo de
comunicação. A quem interessa esta informação? Como repassa-la? Como a
comunidade vai trabalhar esta informação? Que informações são prioritárias e quais
são descartáveis e como decidir isto de marmita democrática e técnica? (DEL
VECI110, 2007).

Ao concretizar o processo de comunicação, a comunidade escolar como urn todo
começa a participar das atividades da escola.

2.3.1 Comunicação e comunidade escolar

A comunidade escolar é composta pela comunidade interna (professores, alunos e
funcionários) e pela comunidade externa (pais e/ou responsáveis e pessoas que compõem os
arredores- da escola); e comunidade externa como um todo (bairro, cidade, estado). Enfim, a
direção da escola deve estar sempre atenta e preparada para utilizar-se, da melhor maneira
possível, às ferramentas (ações) de comunicação que proporcionem maior interação com estes
segmentos. Del Vechio (2007) cita algumas dessas ações: reuniões bem planejadas e abertas
aos representantes da comunidade escolar; promoções festivas, culturais e esportivas, internas
e externas; participação e realização de atividades comunitárias extra-classe; busca do apoio
dos chamados formadores de opinião; divulgação e participação na mídia (entrevistas e
informações em rádios, jornais e televisão).
Se a parceria entre pais e escola for firmada desde o momento da matricula do aluno
na escola, todos ganharão com isso. Quando todos falam a mesma linguagem e possuem
valores semelhantes, o aluno aprende sem grandes conflitos a não jogar a escola contra os pais
e vice-versa.
Tiba (2002) afirma que a escola sozinha não é responsável pela formação da
personalidade do aluno, porem tem papel complementar ao da família. Por mais que a escola
ofereça um clima familiar, ainda assim é apenas escola. "A educação, é na maior parte,
responsabilidade dos pais" (TIBA, 2002, p.180).
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Para que escola e família entrem em sintonia, é necessário comprometimento de
ambas as partes em prol de uma comunicação eficiente.
imprescindível para uma instituição de ensino se comunicar. Não apenas com seus
alunos e professores, mas também com os pais, colaboradores e com a comunidade da qual
faz parte. Estes são seus públicos, os principais receptores de qualquer comunicação que a
escola estabeleça. E muitas destas instituições, pensando em melhorar o diálogo com sua
clientela, estabelecem pianos estratégicos de comunicação.
Para muitos diretores de escola, a presença de uma comunicação eficaz na escola,
influi não apenas na maneira de se divulgar eventos escolares e conquistas da escola, mas
também aproximar a população interna e externa do colégio As atividades.
Os pianos de comunicação para as instituições de ensino são as mais variadas. Muitas

vezes, por opção da própria direção escolar, é fazer uma comunicação mais voltada ao
mercado, para conseguir mais alunos, aumentando assim seus rendimentos. Nesta área, os
projetos de comunicação são mais voltados A propaganda, divulgação de informações
exclusivamente ligadas ao ensino e As metodologias aplicadas para se garantir excelentes
resultados corn os alunos, mas a maioria das instituições mantém seu foco também em seu
público interno (alunos, pais, professores e demais funcionários e colaboradores da
instituição).
A maioria das instituições de ensino possui como meios de comunicação interna os
murais, algumas circulares remetidas aos pais (que costumam ser coladas nas agendas das
crianças menores e distribuídas de mão em mão para alunos mais velhos) e, em algumas
poucas instituições, comunicados falados através de sistema interno de rádio. Também
existem aquelas que utilizam os jornais internos e os Sites de Internet, sendo que este último
canal de comunicação é amplamente utilizado.
Para Rego (2003), todos os livros de comunicação empresarial, os autores se referem
aos públicos internos apenas como funcionários e colaboradores. Por que, então, considerar
neste caso os pais e alunos das instituições de ensino - logo, clientes e utilizadores dos
serviços prestados pela escola - e não como público externo?
Numa instituição de ensino, os alunos (e os pais) não são apenas clientes e sim
parceiros. Afinal de contas, a forma de interação entre os alunos e a escola é que são
fundamentais para que haja um bom aproveitamento e um maior rendimento nos trabalhos

que são feitos na instituição. Não são apenas os professores e funcionários que devem ser
motivados e integrados, apoiados em suas iniciativas e idéias ou ter os sentimentos de vitória
e orgulho despertados.
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Os pais também têm as mesmas necessidades, pois estes (pelo menos hipoteticamente)
acompanham a evolução dos alunos dentro e fora da sala de aula, logo devem ter empatia e
saber exatamente o que o aluno está passando. Eles também são responsáveis pelas evoluções
e mudanças em potencial da instituição de ensino.
Resumindo, alunos e os pais são os principais agentes de mudança e evolução de uma
escola, assim como os professores e funcionários. Dessa forma, todos eles devem ser
considerados públicos internos.

2.3.2 Comunicação interpessoal na escola

Como constatado anteriormente, a comunicação interpessoal é aquela que ocorre de
forma direta, entre o receptor e o emissor, sem intermediação, como a do professor com os
alunos em sala de aula, ou entre duas pessoas conversando e para que isso aconteça é
necessário planejar ações para se obter qualidade neste processo dentro da escola.
É na comunidade interna que os primeiros esforços de comunicação devem se
concentrar entre professores, alunos e funcionários, a comunicação deve fluir de maneira
afinada. Portanto a sintonia é fundamental para a comunicação avançar e progredir.
E bom lembrar que, para potencializar os resultados e para uma gestão mais
democrática e eficiente, a integração da direção da escola com as associações de pais
e mestres e com os grémios estudantis é fundamental. E sempre oportuno conversar
com os professores para que eles expliquem aos alunos a importância das reuniões
nas associações de pais e mestres. Lembre-se que os alunos são multiplicadores de
informação e podem influenciar de maneira positiva ou negativa os pais. colegas de
trabalho e a comunidade, quando o assunto é a escola (DEL VE0-110, 2007).

Depois de vencida esta primeira etapa da comunicação na escola, é preciso prosseguir
para atingir outros níveis de comunicação, como: comunicação com outras escolas; com a
Secretaria Estadual de Educação, núcleos regionais de Educação e outros órgãos de política,
planejamento e financiamento educacional; comunicação com os pais de alunos ou
responsáveis; comunicação com a vizinhança e com a comunidade; comunicação com as
lideranças políticas, religiosas, culturais, entre outras, sem esquecer-se das lideranças
informais.
De acordo com Del Vechio (2007) colocar em prática a comunicação interpessoal,
exige preparo para que sejam desenvolvidas técnicas apropriadas e isso também se aplica
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quando se precisa "vender" uma boa idéia; onde a comunicação subjetiva é fundamental:
"você se comunica pela roupa que usa, pelo aperto de mão, pelo atendimento por telefone,
pela postura corporal, pela expressão fisionômica, por saber ouvir, pela maneira como faz
criticas e evita conflitos" (DEL VECH10, 2007).
A escola que tem uma proposta de comunicação com sua comunidade, e urna escola
mais atuante e efetiva, com certeza terá seus problemas facilmente resolvidos pelo
envolvimento de todos e ao gestor, portanto, compete promovê-la.

2.4 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA

No século XX, sobretudo nas últimas décadas, a família foi e é motivo das grandes
transformações sociais, cujos reflexos afetam toda e qualquer instituição. A família, que vem
sofrendo essas modificações na sua forma e na sua organização, bem corno nos papeis sociais
por ela desempenhadas.
Frente aos diversos conceitos sobre família, destaca-se a idéia de Szymanski (1997),
frente à perspectiva teórica que discute a institucionalização e o fracasso do modelo burguês
de família diante da realidade concreta e da representação que se faz dela, embora esse
modelo persista na contemporaneidade como parâmetro. Para a autora existe um modelo de
"família pensada" como um ideal a ser alcançado, entendida como a certa, a boa, a desejável,
determinada, dessa forma, em uma dada sociedade e ern um determinado período histórico, e
uma "família vivida", entendida como o modo de viver cotidiano das famílias reais.
Estudar este tema tão importante que é a família significa pensar sobre a complexidade
e heterogeneidade intrínseca que envolve esse segmento social, do qual todos fazem parte.
A família, durante muito tempo, não foi objeto de estudos, no entanto é na instituição
familiar que se vivencia a primeira forma de amor com que se tem contato na vida. É através
da família que as pessoas se humanizam. Se os pais souberem valorizar esse relacionamento e
esse sentimento, irão poder transmiti-los aos seus filhos.
No entanto, a instituição família tem recebido pouco investimento das pessoas, até
pela falta de sentido que a reveste nos dias de hoje, em que o consumismo reina soberano e
até as leis ajudam na sua fragmentação. A instituição social mais tem colaborado na extinção
do que na promoção da família.
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Para Vieira (2006), a família deve ser um templo sagrado, um local de identificação
entre pais e filhos em virtude dos anelos e ideais afins, deve ser uma oficina onde se forjam as
bases da unidade humana. Tem a função de tutelar a alma insipiente dos filhos; é ensinar pelo
exemplo; é perpetuar a herança da humanidade e a herança de si mesmo, é praticar a
vinculação metafisica de pessoa para fazê-la depois com Deus, é dar os primeiros conceitos
básicos sobre a vida. Família, urna empresa de grande hierarquia, que nasceu do amor e só se
sustenta com base no cultivo consciente deste mesmo amor, puro e verdadeiro. "Amor
símbolo de toda a beleza perfeita" (VIEIRA, 2006, p.I8).

E preciso estabelecer uma nova posição, recuperar o equilíbrio perdido, em que a
consciência do dever deve delinear a vida da família como um todo. A vida é uma grande luta
e não se deve perder tempo, pois tempo também é vida.
Segundo Di Santo (2007), até os anos sessenta, casar, criar filhos era um projeto de
vida; agora, tal projeto ficou relegado a um piano secundário e, praticamente, perdeu-se o
sentido, como se perderam os valores. A humanidade como urn todo esta perdendo o sentido
propriamente humano da afetividade e compromisso com o conjunto para a individualidade, o
consumismo, a solidão.
Numa breve retrospectiva histórica, viu-se que, nos anos sessenta, a política
autoritária, não apenas do Brasil, mas de muitas partes do mundo, fez corn que os jovens se
revoltassem contra todo poder instituído, inclusive o patriarcal. Queriam quebrar barreiras e a
família foi a primeira delas, a mais acessível naquele momento de amor livre, de "revolução

branca" contra as amarras institucionais.
Tiba (2002) defende a idéia de "rude e pai" no lugar de "pais". 0 pai é sempre
mencionado e reverenciado, merecendo todos os elogios da família. Mas, na maioria das
vezes, os filhos ainda são responsabilidades da mulher, mesmo que ela trabalhe fora e sua
participação no orçamento familiar seja maior que a masculina. Infelizmente ainda sobrevive
a cultura de que a Ultima palavra é a do pai. E ele que manda.
A mulher saiu para o mercado de trabalho sem deixar, contudo, de ser mãe. E nem por
isso os homens se tornaram mais pais. S6 recentemente alguns começaram a participar mais
da educação dos filhos, o que já é um começo de mudança. Não deve haver diferenças entre
"pai e mãe", pois ambos são fundamentais na educação dos fi lhos, apesar de suas diferenças,
não há certo ou errado, nem urn melhor do que o outro. São apenas diferentes. E essas

diferenças ampliam as possibilidades educativas, trazendo retornos relacionais mais ricos.
Quanto maiores eles forem, mais distintos serão os comportamentos dos filhos em relação ao
pai e a mãe para a mesma situação.
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São diferenças que se complementam , pois, sem um pai, a mulher não pode ser mãe.
O homem, sem a mulher, não conseguirá ser pai. A criança é fruto da associação do
homem com a mulher. Ou da mulher com homem. Não se trata nem de discutir
quem é mais importante, já que os dois sac) essencialmente necessários para se ter
um filho (TIBA, 2002, p.28).

Desde o nascimento a criança absorve o modo de viver, o "como somos", da família.
Assim, ela aprende naturalmente com as pessoas que a cercam, sem se interessar pelo
vernáculo. E no futuro transmitirá tal aprendizado a seus filhos, perpetuando comportamentos
através das gerações.
A família patriarcal, com o pai dando todas as ordens, já não é preponderante,
inclusive porque em função de muitos casais separados, ocorre a falta da figura do pai nas

famílias, fazendo com que a mulher assuma as duas funções paterna e materna e vice-versa.
Nesse sentido, tratar as famílias de hoje da mesma forma que as de antigamente, exigindo dela
as mesmas responsabilidades e atribuições da época, seria agir sem sintonia corn a realidade

A aus6ncia da figura paterna 6 freqüente e esta associada à falta de limites e ao
desenvolvimento de padrões alterados de conduta. A função paterna sera associada,
muitas vezes, à figura de um delinqüente poderoso (DI SANTO, 2007).

Di Santo (2007) acrescenta que a situação atual, onde se tem acesso a tecnologia
altamente desenvolvida, tudo fica bonito e veloz, mas, dentro de casa, onde estão os
sentimentos? Onde está o espaço do diálogo entre os familiares? A autora acrescenta que a
grande chave do relacionamento familiar é poder amar de verdade e converter isso em ação.
Para tanto ha que se reservar um tempo especifico, e na atualidade, tudo indica que tal ação
não esteja ocorrendo a contento.
Conto já citado neste capitulo, devido à necessidade dos pais (pai e mãe) cada vez
mais se ausentarem de casa em função do trabalho, os filhos passam a maior parte da infancia
e adolescência na escola, as ruas foram trocadas pelos shoppings. As famílias, além de
menores, se isolaram e muitas vezes convivem mais com amigos que com familiares,
prejudicando assim a formação de vínculos familiares e de valores na formação das crianças e
adolescentes.
Não se deve desistir, pois o apego familiar ainda existe, principalmente quando os pais
são afetivos, mostrando aos seus filhos que, mesmo que trabalhem muito e possuam pouco
tempo para eles, devem carregar dentro de si o espirito de família.
A família vem atravessando profundas e importantes mudanças nas últimas décadas.
Por incrível que possa parecer, ainda existem pais que insistem em repetir modelos

34

ultrapassados, ancorados no saudosismo como relata Tiba (2002): "No tempo de nossos pais
era bom, bastava nos olhar, que obedecíamos". Mas se realmente fosse bom, teríamos
repetido o que eles fizeram com nossos filhos. Essas divergências é que atrapalham a
educação dos filhos.
Outra divergência que se observa atualmente são as diferentes constituições familiares,
pois não existe mais um núcleo piramidal de pessoas unidas pelo sangue, onde o pai era o
topo da pirâmide, seguido pela mãe, que juntos formavam a base da família.
A família de hoje é um núcleo afetivo, socioeconennico, cultural e funcional num
espirito de equipe no qual convivem filhos, meios filhos, filhos postiços, pais
tradicionais- revolucionários-separados-recasados, o novo companheiro da mile ei ou
a nova companheira do pai (TIBA, 2005, p.147).

Enfim, vira uma confusão generalizada, mas é a modernidade, são os novos tempos
com novos pensamentos, onde o intuito principal é a busca da felicidade. Para amenizar esta
confusão, a família deve funcionar corno uma equipe, onde cada integrante dessa equipe tenha
seus direitos e obrigações em comum acordo com os outros integrantes, não importando se o
outro é irmão, meio-irmão ou filho postiço. "0 que for bom para um não pode ser ruim para o
outro, diz a ética familiar" (TIBA, 2005, p.149).
importante frisar que a vitória de uma equipe familiar é a qualidade de vida de
todos, onde a felicidade não está pronta, e sim no caminho a ser trilhado e conquistado. Basta
querert
Em suma, não existem receitas, nem formulas para uma boa convivência familiar e
nem manuais prontos de como criar e educar filhos. Para a educadora Zagury (1996), a pior
forma de se educar um filho é não ter uma diretriz, urna linha educacional que lhe dê clareza e
segurança. Se você for mais tradicional, mais liberal ou urn misto destas duas tendências, tudo
bem: "desde que as coisas fiquem bem claras para os filhos, desde que haja coerência,
constância e justiça nas atitudes dos pais" (ZAGURY, 1996, p.122).

2.5 A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

Vive-se numa sociedade de muitas contradições, onde se est á promovendo muito mais
a aproximação e intercâmbio entre projetos e culturas diferentes do que entre os membros de
uma mesma família e, também, do que entre as famílias e as equipes das escolas que os alunos
freqüentam.
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E. certo que os papéis da família e da escola, antes prioritariamente repressores,
modificaram-se ao longo das últimas décadas. Uma das principais diferenças refere-se A
transmissão do conhecimento, pois antigamente, essa transmissão dava-se apenas na escola, a
agência por excelência destinada A transmissão dos conhecimentos acumulados pela
sociedade. Os valores e padrões de comportamento eram ensinados e cultivados em casa.
Atualmente, a família tem passado para a escola a responsabilidade de instruir e
educar seus filhos e espera que os professores transmitam valores morais, princípios
éticos e padrões de comportamento, desde boas maneiras até hábitos de higiene
pessoal. Justificam alegando que trabalham cada vez mais, nao dispondo de tempo
para cuidar dos filhos. Além disso, acreditam que educar em sentido amplo é funcdo
da escola. E, contraditoriamente, as famílias, sobretudo as desprivilegiadas, não
valorizam a escola e o estudo, que antigamente era visto como um meio de ascensão
social (DI SANTO, 2007).

A escola, por sua vez, afirma que o sucesso do processo educacional depende, e muito,
da atuação e participação da família, que deve estar atenta a todos os aspectos do
desenvolvimento do educando. Reclama bastante da responsabilidade pela formação ampla
dos alunos que os pais transferiram para Oa, e alega que isto a desviou da função fundamental
de transmitir os conteúdos curriculares, sobretudo de natureza cognitiva. Com isso, ao invés
de ter as famílias como aliadas, acaba afastando-as ainda mais do ambiente escolar. E todos
perdem!
Há que se considerar, ainda, os casos de separação do casal, em que as crianças são
colocadas diretamente na batalha e sofrem muito mais que os pais, que deixam de ser marido e
mulher, mas continuam pai e mãe das crianças. Quando já estava presente um relacionamento
de confiança família-escola, e esta acolhe o aluno de maneira satisfatória, os sentimentos de
abandono e medo do futuro diminuem. Em geral, tais pessoas conseguem comunicar-se
melhor com as próprias oportunidades que o mundo oferece e geralmente tiveram o privilégio
do estimulo familiar, impulsionando e apontando o compromisso com a dignidade, a
possibilidade de conquistar os próprios sonhos, alicerçando condições para que as pessoas
acreditem em si mesmas e ajam com vistas ao sucesso.
Já no caso das famílias que têm se envolvido com a educação dos filhos enquanto
cobrança, principalmente da promoção de uma série para outra, e também de comportamento
e interação, colocando em plano secundário a motivação, o prazer de freqüentar a escola e de
aprender, os problemas se agravam. "Como esperar alunos estimulados e envolvidos com o
processo de ensino-aprendizagem se a cobrança de resultados é excessiva e o medo de não
corresponder As expectativas imobiliza". (DI SANTO, 2007).
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Como as demais instituições sociais, a família e a escola, passam por mudanças que
redefinem sua estrutura, seu significado e o seu papel na sociedade. E o que tern acontecido
nos dias de hoje, em função de diversos fatores, sobretudo, a emancipação feminina. Com
isso, os papéis da escola foram ampliados para dar conta das novas demandas da família e da
sociedade. Esse é um fato que deve, necessariamente, ser levado em consideração quando se
trabalha corn a escola. Nega-lo é agir fora da realidade e não obter resultados satisfatórios.
E certo que cada segmento apresenta reclamações e expectativas em relação ao outro;
os professores acham que os pais devem estabelecer limites e ensinar a seus filhos os
princípios básicos de respeito aos semelhantes, boas maneiras, hábitos de alimentação,

higiene pessoal e dentre outros. Por sua vez, os pais se recusam a comparecer A escola para
ouvir sermões e serem instados a criar situações que possibilitem a aprendizagem de seus

filhos, alegando que a função de ensinar conteúdos, criar situações de aprendizagem é da
escola, dos professores.
Se num primeiro momento os professores reclamaram e rejeitaram a função mais
ampla de transmitir valores morais, princípios éticos e padrões de comportamento, desde boas
maneiras até hábitos de higiene pessoal e alimentação, como falamos anteriormente, hoje já
não estão tão arredios em participar de tais atividades e, também, atender a esses pais,
ouvindo-os, dialogando com eles e, dessa forma, colaborando para a sua formação e de seus
filhos.
Conforme Di Santo (2007), as escolas por sua vez, estão abrindo espaços para a
participação das famílias, onde família e escola são parceiras nas decisões administrativas e
pedagógicas, o que acaba favorecendo e facilitando a educação dos estudantes. As faculdades
de Pedagogia e os cursos de licenciatura vêm debatendo a necessidade de ambas caminharem
juntas, se responsabilizando mutuamente pela formação dos alunos. Estão discutindo que,
para haver parceria e composição de tarefas, é preciso ter clareza do que cabe a cada uma das
instituições. A escola deve compreender que a família mudou e é com essa família que deve
trabalhar, pois além de ser um espaço de formação e preparação das novas gerações, é uma
ponte de aproximação entre os professores e seus alunos com o apoio constante da família.
Valorizar a heterogeneidade em lugar da ambicionada homogeneidade perseguida pela
escola tradicional, a universalização do ensino, evitando a discriminação e o abandono, o
processo e não apenas o produto do conhecimento, o respeito A diferença, investindo na
educação inclusiva, o papel do professor como mediador do processo, bem como a
necessidade de constituir junto aos estudantes valores e conceitos para a vida harmoniosa e
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plena em cidadania, são tarefas relativamente recentes e bastante complexas a serem
assumidas por todos os envolvidos no trabalho escolar.
Finalmente, na relação família/educadores, um sujeito sempre espera algo do outro. E
para que isto de fato ocorra é preciso que todos sejam capazes de construir de modo coletivo
uma relação de diálogo mútua, onde cada parte envolvida tenha o seu momento de fala, onde
exista uma efetiva troca de saberes. A construção dessa relação implica em uma capacidade
de comunicação que exige a compreensão da mensagem que o outro quer transmitir, e para
tanto, se faz necessário, a competência e o desejo de escutar o que está sendo expresso, bem
como a flexibilidade para apreender idéias e valores.
Para Di Santo (2007), a instituição de ensino deve ter respeito pelos conhecimentos e
valores que as famílias possuem, evitando qualquer tipo de preconceito e favorecendo a
participação dos componentes da instituição familiar em diferentes oportunidades,
estimulando o diálogo com os pais e possibilitando-lhes, também, obter um ganho enquanto
sujeitos interessados em evoluir e se aperfeiçoar e como seres humanos e cidadãos
compromissados com a transformação da realidade.
De acordo com o autor acima, a educação e a escola pode ser pensada como o meio do
caminho entre a família e a sociedade. Neste delicado lugar, tanto a família quanto
sociedade lançam olhares e exigências à escola. No que se refere à família, é necessário dizer
que não existe um "modelo de família" e sim uma infinidade de modelos familiares, com
traços em comum, mas também guardando singularidades. É possível dizer que cada família
possui uma identidade própria, trata-se na verdade, de um agrupamento humano em constante
evolução, constituído com o intuito básico de prover a subsistência de seus integrantes e
protegê-los.
De acordo com Macedo e Rocha (2002), na famil la estão presentes sentimentos
pertinentes ao cotidiano de qualquer agrupamento como: amor, ódio, ciúme, inveja, entre
outros. Existem muitas expectativas da família corn relação à escola com seus filhos, onde os
pais fantasiam desejos e anseios para com a instituição escolar. Os pais desejam que a escola
"eduque" o filho naquilo que a família não se julga capaz, como, por exemplo , limite e
sexualidade; e que ele seja preparado para obter êxito profissional e financeiro ingressando

em uma boa universidade.
A sociedade procura ter na escola uma instituição normativa que trate de transmitir a
cultura, incluindo alem dos conteúdos acadêmicos, os elementos éticos e estruturais.
E a partir dai que se constrói o currículo manifesto (escrito em seus estatutos) e o
curriculo latente-o dia-a-dia (SIQUEIRA, 1992, apud MACEDO; ROCHA, 2002,
115).
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Embora sejam bem claras as diferenças entre família e escola, passou-se a buscar mais
o apoio da família, para melhorar as ações da escola sobre crianças e jovens quando
respaldadas pelo apoio da família. A respeito disso, reservavam-se à escola, os direitos sobre

o conhecimento cientifico acerca das areas disciplinares, como também sobre aqueles que
diziam respeito aos processos de aprendizagem das crianças e adolescentes, conhecimentos
estes informados pelas disciplinas ministradas, desta forma, a escola tinha apenas a função de
resolver questões didático-pedagógicas.
Os tempos mudaram, vive-se uma nova era, bem mais complexa, de mudanças e

inquietudes do que antigamente. A escola enfrenta, além do desafio frente ao domínio do
conhecimento, também o desafio da relação com seus alunos, sejam eles crianças ou jovens.
Sem dúvida esse contexto é trespassado por questões de diferentes naturezas, entre
as quais os dilemas do desempenho curricular a ser proposto na contemporaneidade,
os impasses da escolha dos encaminhamentos metodológicos mais adequados as
relações de ensino, os limites e possibilidades da manutenção de uma relação
professor-aluno com qualidade e a família é considerada peça chave nesse momento
de crise (MACEDO; ROCHA, 2002, p.25).

A escola ao lado da família continua sendo um espaço de formação que deve, para
tanto, repensar a sua ação formadora, preocupando-se ern formar seus educadores para que os
mesmos criem formas que os permitam lidarem com os conflitos inerentes ao cotidiano
escolar. A escola deverá refletir sobre sua metodologia de ensino, em busca da coesão das
ações dos docentes, encontrando saídas para superar problemas de ordem morais e éticos que
surgirão no cotidiano escolar. Nesse sentido, sem esquecer-se do ensino formal, a escola
através de muita reflexão irá resgatar, ou até mesmo construir novos ideais para a mesma.
Segundo Macedo e Rocha (2002), a escola não é a única instituição de formação de
cidadania, porém, o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade depende cada vez mais da
qualidade e da igualdade de oportunidades educativas. Nesse contexto, formar cidadãos é uma
tarefa para as instituições onde se possa resgatar a subjetividade inter-relacionada corn a
dimensão social do ser humano, em que a produção e comunicação do conhecimento ocorram

através de práticas participativas e criativas. Trata-se de uma instituição da sociedade na qual
a criança atua efetivamente como sujeito individual e social. É um espaço fundamental para a
formação de significados e para o exercício da cidadania, pois na medida em que possibilita a
aprendizagem de participação critica e criativa, contribui para formar cidadãos que atuem na
articulação entre o Estado e a sociedade civil.
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Para a família, o ensino quanto mais individualizado, melhor para seu filho, pois assim
obterá mais resultados. Já a escola quer ser um espaço de valorização tanto da informação,
como da formação de seus alunos, dentro de uma estrutura coletiva, buscando como através
de seu ensino, que seus alunos possam assumir a responsabilidade por este mundo.
Ultrapassa os desejos individuais e esta responsabilidade so poderá advir, através do
enlaçamento entre conhecimento, e ação, entre o saber e as atitudes, entre os
interesses individuais e sociais. A escola como um novo modelo, irá ampliar o
mundo dos alunos, convidando-os a olhar suas experiências com uma outra lente,
que não a familiar, o que alterará os significados já conhecidos. A escola pública
tem mais fortemente, então, a responsabilidade da apresentação de conceitos e
conteúdos herdados de nossa cultura, pois muitas crianças so terão acesso a esta
herança, através de sua passagem pela escola, que deve então, abrir caminhos de
acesso à cultura de maneira igualitária para todos e neste sentido, lutar contra os
privilegias de uma classe social. Todo educador enquanto mediador do vinculo entre
aluno e a cultura, entre a escola e a família, esta mergulhados e comprometidos nesta
rede de interesses dos dominantes e dos dominados (MACEDO; ROCHA, 2002,
p.28).

Campos e Carvalho (1993 apud Macedo; Rocha, 2002) afirmam que existem escolas
que trabalham visivelmente no objetivo de reprodução dos valores e ideologias dominantes,
outras têm uma posição mais critica, mas todas assumem posições políticas, pois a escolha
dos conteúdos a serem ensinados, o estilo e o método deste ensino, suas regras, sua maneira
de avaliar e de receber a família, traduzem os objetivos das instituições, deixando claras as
opções e desvelando seus interesses mais específicos.
Partindo de um levantamento da história sobre a participação da família na educação
verificou-se que os interesses das famílias foram acolhidos mais fortemente na escola
brasileira, a partir das décadas de sessenta e setenta, através do movimento de Renovação
Pedagógica, que abriu uma grande lacuna para a entrada de um olhar mais psicológico no
âmbito escolar, ampliando a atenção com cada criança, suas escolhas e desejos, seu tempo de
aprender entre tantos. Porem, enfrentaram-se conflitos decorrentes da situação vivida, pois se
passou de um valor centrado no conteúdo e no educador, para um valor centrado no aluno e
em seu processo de aprender.
0 desafio das escolas hoje é sair dos extremos, buscando valorizar tanto a informação,
corno a formação, tanto no educador como no educando, tanto o

método como os

conhecimentos acumulados, resgatando a importância do grupo na construção de conceitos e
valores, esclarece o autor.
Conforme Connel (1995 apud Macedo; Rocha, 2002), para a escola, a família foi e 6, o
locus de construção de moralidade, base indispensável para a garantia do projeto moralizador
e civilizador representado pela escola.
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A família fez da escola, sobretudo na etapa que antecedeu a massificação do processo
institucional, urna instituição a serviço da monopolização do capital cultural nas mãos de uma
elite econômica reproduzindo, no plano educativo, as desigualdades do campo social.
Assistimos a urna reviravolta neste cenário decorrente da crise dos modelos forjados pela
modernidade. 0 modelo de núcleo de família predominante até meados da década de
cinqüenta deu lugar a novas formas de representação e organização parental com reflexos
diretos no que concerne as relações entre pais e fi lhos. Cresceu, vertiginosamente, o número
de separações entre casais, o que tem provocado a perda de referências ético-morais para urna
parte significativa de jovens e crianças.
Além disso, a crescente presença da mulher no mercado de trabalho e sua maior
independência da representação de mulher voltada 6. vida doméstica e à educação da prole,
resultaram em certa lacuna com relação ao desenvolvimento afetivo, social e educacional das
novas gerações. Para completar este cenário, as mudanças tecnológicas que prometiam uma
maior disponibilidade de tempo para que os indivíduos se dedicassem a si mesmos e aos
outros, revelaram-se falsas; o trabalho e a velocidade cotidiana so fizeram afastar as pessoas
do convívio comunitário, isolando-as, e conseqüentemente, livrando-as do compromisso
referentes as responsabilidades públicas, dentre as quais, destaca-se a formação da juventude.
Os estudos realizados, em vários países, nas últimas três décadas, mostraram que,
quando os pais se envolvem na educaçáo dos filhos, eles obtêm melhor
aproveitamento escolar. De todas as variáveis estudadas, o envolvimento dos pais no
processo educativo foi a que obteve maior impacto, estando esse impacto presente
em todos os grupos sociais e culturais (MACEDO; ROCHA, 2002, p. 31).

importante que as famílias colaborem com a escola, apoiando seus filhos nos
estudos de casa. Os pais que participam dos eventos da escola, tam efeitos expressivos na
melhoria do aproveitamento escolar dos alunos, aumenta a motivação nos estudos,

e os

professores se sentem mais reconhecidos por seu trabalho. Melhora a imagem social da escola
e ajuda os pais a serem melhores pais. Da mesma forma, estimula os professores a serem
melhores professores.
Não existem receitas de como envolver os pais no cotidiano escolar. As escolas devem
procurar oferecer alternativas de acordo com cada real idade escolar, que se adaptem

as

características e necessidades de uma comunidade educativa cada vez mais heterogênea. A
intensidade do contato é importante e deve incluir reuniões gerais e o recurso à comunicação
escrita, mas, sobretudo os encontros desses agentes (escola e família).
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Quando os pais não dispõem de tempo para estar com os filhos, deixando muitas vezes
até de realizar coisas comuns do dia-a-dia, como reunirem-se nas as refeições em família, as
crianças e os jovens são obrigados a crescerem. Essa ausência de referências culturais seguras
faz aumentar a necessidade das escolas criarem programas que aproximem as escolas das
famílias.
Os valores da escola devem coincidir com os valores da família, pois quando não há
rupturas culturais, a aprendizagem ocorre com mais facilidade. Quanto mais rico e variado for
o seu mundo familiar, mais oportunidades o aluno terá de adquirir informação relevante.
Para Cury (2003), é um grande desafio nos dias de hoje formar crianças e jovens
sociáveis e livres. A solidão nunca foi tão intensa: "pais escondem seus sentimentos dos
filhos, os filhos escondem suas lágrimas dos pais, os professores se ocultam atrás do giz"
(CURY, 2003, p.16).
0 estresse e a ansiedade fazem parte da rotina de todos. 0 conhecimento se multiplica
a cada dia e as novas gerações devem estar preparadas para pensar e não só para receberem
informações.
Atualmente, não basta ser bom, pois a crise da educação impõe que procuremos a
excelência. Os pais precisam adquirir hábitos de pais brilhantes para revolucionar a
educação. Os professores precisam incorporar hábitos dos educadores fascinantes
para atuar com eficiência no pequeno e infinito mundo da personalidade dos seus
alunos (CURY, 2003, p.16).

Para Zagury (1996), nas ultimas décadas, a escola vem assumindo praticamente
sozinha um papel, que a principio não deveria ser só seu: o de educar seus alunos para a
cidadania. Essa carga foi sendo despejada sobre a instituição por urna série de motivos. A
sociedade mudou, valores éticos se transformaram e muitos pais ficaram inseguros com
relação à formação dos filhos. Não é o caso de os professores abrirem mão dessa
responsabilidade e jogarem a culpa nas famílias, mas a autora defende que é preciso encontrar
um ponto de equilíbrio. 0 segredo, segundo ela está na reaproximação com os pais.
Neste contexto, acredita-se que tanto a educação corno as famílias passam por uma
crise sem precedentes. HA esperança? Deve-se acreditar que "sim"! Isso só será possível
através da educação família/escola, onde pais e professores lutam pelo mesmo sonho, que é o
desejo de ver seus filhos e alunos felizes, saudáveis e cheios de sabedoria. Porem, estão
perdidos nesta dificil tarefa de educar.
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2.5.1 Estreitar a relação família escola formando parcerias
-

Sabe-se que quando ocorre o apoio da família, o desempenho escolar é mais
significativo. Pais que acompanham as atividades escolares, que comparecem nas reuniões
convocadas, enfim, pais preocupados e cooperativos na medida certa. Esse é o desejo de
qualquer educador.
No entanto NOVA ESCOLA (2003), através de urn estudo publicado no Journal of
Family Psychology, da Associação Americana de Psicologia, as crianças que freqüentam
festas e reuniões familiares têm mais saúde, melhor desempenho escolar e maior estabilidade
emocional e também defendem que a família realize um acompanhamento da escola,
verificando se seus objetivos estão sendo devidamente alcançados.
Por que pais e professores ainda não conseguem se entender? Segundo o mesmo
estudo, a maior parte dos educadores atribui aos pais a origem dos problemas de disciplina. E
apontam como fatores o novo modelo familiar, no qual os adultos permanecem pouco tempo
em casa, ou ainda aquele que apresenta urna organização diferente da tradicional.

2.5.1.1 Confusão de papéis

Conforme NOVA ESCOLA (2003), a pedagoga Márcia Argenti Perez, do campus da
Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, que estuda os conflitos entre a escola e
a família, a culpa é do tempo maluco dos dias atuais. "Mudanças que antes ocorriam em cem
anos agora acontecem em dez e está muito difícil acompanhar as novas exigências sociais e
culturais", diz.
Atualmente há uma confusão de papéis, cobranças para as duas instituições e novas
atribuições profissionais para os pais. "Parece haver, por um lado, uma incapacidade de
compreensão por parte dos pais a respeito daquilo que é transmitido pela escola. Por outro
lado, há uma falta de habilidade dos professores ern promover essa comunicação", afirma
outro estudioso do assunto, o professor Vítor Paro, também da USP.
A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais para passar
informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e também sobre as questões
pedagógicas. S6 assim eles vão se sentir comprometidos coin a melhoria da qualidade escolar.
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Muitas instituições não informam A família sobre o trabalho ali desenvolvido e isso di ficulta o
diálogo. "Ou os pais cobram o que não deveria ser cobrado ou ficam desmotivados e não
participam de uma comunidade que não deixa claro seus objetivos e dinâmicas", afirma
Marc ia.
A família é o primeiro grupo com o qual a pessoa convive e seus membros são
exemplos para a vida. No que diz respeito à educação, se essas pessoas
demonstrarem curiosidade em relação ao que acontece em sala de aula e reforçarem
a importância do que está sendo aprendido, estarão dando uma enorme contribuição
para o sucesso da aprendizagem. Pode parecer simples, e 6. Tanto que é exatamente
o que tem sido pedido aos responsáveis pelos estudantes de todos os níveis de ensino
(NOVA ESCOLA, 2003).

Mostrar isso As famílias é tarefa dos educadores. Para tanto, é preciso um trabalho de
conquista. Só que é impossível haver aproximação quando só são marcados encontros para
falar de problemas. Isso causa antipatia e repulsa. O bom relacionamento deve começar na
matricula e se estender em todos os momentos.

2.5.1.2 Sugestões para melhorar arelação. família-escola

A discussão deve avançar na procura das melhores oportunidades de promover um
encontro positivo entre pais e professores. Para isso acontecer, alguns conceitos precisam
serem revistos, conforme cita (NOVA ESCOLA, 2003), na opinião de alguns pedagogos.
perceber a construção da família atual e não mistificar o modelo do passado
como ideal;
b)

ter claro que 6 direito dos responsáveis pelos estudantes opinar, fazer sugestões
e participar de decisões sobre questões administrativas e pedagógicas da
escola. "A educação é um serviço público, e o pai, um cidadão que deve
acompanhar e trabalhar pela melhoria da qualidade do ensino", afirma a
consultora pedagógica Raquel Volpato, de Botucatu (SP);

c)

apoiar a Associação de Pais e Professores (APP), para que ela não se restrinja a
apenas arrecadar dinheiro. Não da para contar com os pais apenas na
organização de festas. Caso a instituição não possua APP, ela deve fazer uma
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comissão de pais para ajudar a escola na realização de eventos e fazer parte de
algumas decisões relevantes;
d)

para que as reuniões tenham "quorum", é preciso ter objetivos bem definidos e
conhecer as famílias e a comunidade em que a escola está inserida.
Planejamento é essencial. "A reunião não pode ser vista como uma prestação
de contas", diz a pedagoga Márcia Argenti Perez;

e)

refletir sobre os preconceitos e as discriminações existentes na escola. Não
necessariamente o grau de instrução do pai e da mãe que motiva uma criança
ou um adolescente a estudar, mas o interesse em participar de suas lições de
casa e da vida escolar. "Como muitos pais têm um histórico de exclusão e
fracasso escolar, existe medo e vergonha de trocar idéias e conversar com os
educadores", afirma Marcia;
não partir do principio de que a família precisa ser ajudada pela escola e sim de
que a escola precisa dela; e

g)

todo diretor tem que dar conta da participação familiar e para isso a gestão não
pode ser autoritária.

Quando as crianças são pequenas, o interesse da família pela vida escolar é maior, pois
os responsáveis querem saber como elas se comportaram na aula e as conquistas que fazem.
tempo passa, e as crianças crescem e ficam mais independentes. Os adultos acham que o
adolescente já sabe cuidar de si e não precisa de tutoria. É nesta fase que os adultos se
enganam: "Quanto mais autonomia tern o jovem, mais a parceria entre família e escola deve
se fortalecer", afirma Antonio Carlos Gomes da Costa (NOVA ESCOLA, 2003). É nesta fase
também, que os jovens vão construir a sua identidade e seu projeto de vida, cuja não é nada
fácil. Por isso, quanto mais esses dois pilares (escola e família) estiverem em sintonia, mais
fácil ficará para eles planejarem o futuro.
Participar de reuniões e se informar sobre os aprendizados continua sendo
fundamental, mas é hora de os responsáveis ficarem atentos As mudanças de comportamento e
comunicarem a escola_ Esta, por sua vez, deve promover atividades recreativas que possam
ser praticadas ou apreciadas conjuntamente, como jogos, shows de música, teatro, dentre
outros. Gomes da Costa acha importante criar espaços para discutir valores e promover o
protagonism° juvenil em ações sociais, campanhas comunitárias e a educação para o mundo
do trabalho. Antônio Carlos Gomes da Costa e Odelis Basile sugerem algumas atitudes para
os pais que irão favorecer o sucesso dos filhos, adaptado da cartilha elaborada por eles

(GENTILE, 2006):
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a)

falar sempre bem da escola para criar em seu filho uma expectativa positiva em
relação aos estudos;

b)

abraçar e desejar coisas boas ao filho quando o mesmo estiver de saída para a
aula;

c)

quando o filho retornar da escola, procurar saber como foi o dia dele, o que
aprendeu e como se relacionou com todos;

d)

conhecer o professor e conversar com ele sobre os filhos e o trabalho deles na
escola;

e)

em caso de notas baixas, não esperar ser chamado: procurar a escola para saber
o que está acontecendo;
manter uma relação de respeito, carinho e consideração com todos os
professores;
resolver diretamente os problemas entre pai, filho e o professor e só recorrer a
outros em 'Ultimo caso;

h)

criar o hábito de observar os materiais escolares e orientar nas lições de casa;

i)

quando o filho estiver com problemas, compartilhe-os com a escola sem omitir
fatos nem julgar atitudes; e

j)

comentar com amigos e parentes os êxitos escolares dos filhos, por menores
que sejam, para reforçar a auto-estima e a autoconfiança.

Para complementar Gentile, (2006), também traz sugestões de atitudes para a escola
relacionar-se bem com a família, adaptado do livro A Relação família/escola, de Heloisa
Szymanski:
a)

conhecer a família dos alunos e tudo o que envolve a família e escola. Assim
todos se sentirão mais integrados à escola;

b)

aceitar as diferentes formas de arranjos familiares. Não existem mais só
famílias tradicionais;

c)

observar atitudes e rotinas dos estudantes, sem julgar nem inferir;

d)

as escolhas de valores são da família e devem ser respeitadas, se não houver
danos à criança. Em caso de atitudes inadequadas (falta de higiene ou cuidados
com a saúde), divulgue alternativas;

e)

saber quais são as reais necessidades das famílias antes de planejar palestras,
cursos ou atividades;
dispor de canais de comunicação para ouvir os responsáveis e estar aberto a
criticas e sugestões;
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g)

orientar os funcionários da escola sobre a importância da participação dos pais
na educação, para todos os receberem bem;
conversar com os familiares sobre as conquistas dos alunos e não só sobre as
dificuldades;

i)

mostrar a rotina da escola e a importância de ela ser seguida para o sucesso da
aprendizagem; e

j)

evitar sobrecarregar a família com atividades de complementação do ensino:
peça apoio e incentivo.

A escola deve estar sempre atenta para saber identificar as necessidades da sua
clientela, por isso é fundamental abrir as portas da instituição de ensino para a comunidade
escolar. Os pais devem ser parceiros e amigos da escola, e para que isso aconteça a escola
deve oportunizar atrativos e mediar esta relação família/escola.
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3 METODOLOGIA

As pesquisas podem ser conceituadas de diversas formas quanto à sua metodologia.
Por definição, a metodologia é um aspecto de grande importância na elaboração de uma
pesquisa, pois definido o problema do trabalho e o objetivo geral e especificas, deve-se,
buscar os meios necessários para a execução do mesmo.
De acordo com Vergara (1997), a metodologia proporciona ao leitor a compreensão de
como a mesma foi abordada e também possui o poder de indicar o caminho a ser tomado num
momento de dúvida, pois ajudam na indicação de técnicas, métodos e instrumentos que
devem ser utilizados no decorrer do trabalho.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O trabalho em estudo apresentou características tanto de natureza qualitativa como
quantitativa. Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de um problema,
analisar a ligação de algumas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos de
grupos sociais, contribuirem no processo de mudança e possibilitem o entendimento dos
indivíduos (RICHARDSON et al; 1989).

"A pesquisa qualitativa objetiva, em geral, o esclarecimento de uma situação para uma
tomada de consciência pelos próprios pesquisados dos seus problemas e das condições que os
geram, a fim de elaborar os meios e estratégias de resolvê-los" (CHIZZOTTI, 2001).
A pesquisa quantitativa, segundo Kirk; Miller (1986 apud MATTAR, 2005, p.81)
procura medir o grau em que algo está presente, enquanto que a qualitativa busca identificar a
ausência ou presença de algo.
As pesquisas de natureza quantitativa demonstram a intenção de garantir a precisão
dos resultados, evitando possíveis distorções de análise e de interpretação, e possibilitando,
em conseqüência, unia margem de segurança quanto as inferências.
A pesquisa qualitativa foi feita através de questionários pré-elaborados. Utilizou-se a
abordagem quantitativa para analisar os dados do questionário aplicado aos pais dos alunos da
Escola Marco Inicial.
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O presente estudo tem como finalidade intervir numa situação insatisfatória para que a

pesquisadora tenha a possibilidade de sugerir mudanças, se necessário for.

3.2 TIPO DE PESQUISA

Vergara (1997) sugere dois critérios básicos quanto ao tipo de pesquisa, que são eles:
a)

quanto aos fins; e

b)

quanto aos meios de investigação.

Quanto aos fins a pesquisa pode ser: exploratória, descritiva e explicativa.
Para a realização deste trabalho foi utilizado o método descritivo, que Vergara (1997)
define como sendo uma pesquisa que expõe característica de determinada população ou
fenômeno, no caso contemplando características da Escola Marco Inicial, seu modo de
funcionamento, assim como a opinião dos participantes da pesquisa quanto ao funcionamento
da comunicação entre família/escola.
De acordo corn Gil (2002), a pesquisa é explicativa quando aprofunda o conhecimento
da realidade, pois explica a razão, o porquê das coisas. Ja. Vergara (1997) define como uma
pesquisa que objetiva tornar algo inteligível, visa esclarecer quais fatores contribuíram para a
ocorrência de determinado fenômeno.
A pesquisa exploratória, conforme Vergara (1997) é definida corno uma investigação
realizada em area na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. A. para Gil
(2002), esse tipo de pesquisa tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o
problema com o intuito de torná-lo mais claro ou formular hipóteses. Na presente organização
não se tem registros de estudos relacionados referente à opinião dos clientes quanto ao
funcionamento da comunicação na relação família/escola.
Por fim, escolheu-se por um estudo descritivo por este oferecer a possibilidade de se
obter urn maior conhecimento dos fatos e fenômenos que ocorrem na organização, suas
características e natureza.

Vergara (1997) expõe que quanto aos meios a investigação pode ser realizada através
de urna pesquisa de campo, pesquisa de laboratário, telematizada, documental, bibliográfica,
experimental, "ex post.facto", participante, pesquisa e ação e estudo de caso.
Neste estudo foi realizada pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e estudo de
caso. De acordo Corn Gil (2002), a pesquisa documental é muito parecida com a pesquisa
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bibliográfica diferenciando-se apenas na natureza das fontes. Já a pesquisa bibliográfica
utiliza-se das contribuições de diversos autores sobre

determinado tema, a pesquisa

documental possui informações que não recebem ainda um tratamento analítico.
Pelo fato da empresa em estudo ser uma escola, onde se trabalha corn educação,
observa-se a existência de muitos documentos formais, como regras e normas (tanto internas,
como externas). A pesquisa documental foi utilizada quando se analisaram documentos para
extrair informações sobre o estudo como: o regimento interno da organização (normas da
escola), o projeto politico pedagógico (a metodologia aplicada pela organização), o contrato
social, dentre outros.
0 levantamento bibliográfico tem como finalidade buscar as informações sobre
assunto de interesse. Foi executada a partir da realização de pesquisas sobre o tema em
questão, baseada em diversos autores. Gil (2002, p.44), "a pesquisa bibliográfica

é

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos".
Para a elaboração do presente trabalho a pesquisadora ainda utilizou pesquisas na
internet, de onde foram extraídas informações de diversos sites relacionadas ao tema de
estudo. Também foi utilizada pesquisa em trabalhos acadêmicos, no diagnostico
organizacional realizado pela pesquisadora, que foi bastante utilizado na busca de
informações especificas da organização.
Utilizou-se do estudo de caso no presente trabalho. 0 estudo de caso supõe que se
pode obter conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de um único
caso, dedicando-se e aprofundando-se em uma única organização, oferecendo uma base para
o entendimento de suas particularidades.
Roesch (1999) parte da idéia de que tal estratégia revela-se a mais adequada aos
trabalhos de conclusão de curso de Administração, na medida ern que os estudantes
geralmente definem suas pesquisas em uma organização e não possuem uma equipe para
desenvolver a pesquisa de campo. Vergara (1997) define como sendo uma pesquisa com
caráter de profundidade e detalhamento e que pode ou não ser realizada no campo.
Godoy (1995), _id define estudo de caso como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma
unidade que se analisa profundamente, o que se encaixa perfeitamente neste trabalho
Em suma, a partir dessas definições, é possível perceber que um estudo de caso é
plenamente justificado ao trabalho em questão, já que o estudo foi realizado individualmente,
na Escola Marco Inicial. Nessa organização foram coletados diversos dados sobre as
ferramentas utilizadas na comunicação entre família/escola.
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3.3 UNIVERSO E AMOSTRAGEM

Vergara (1997) define o universo ou população como um conjunto de empresas ou
pessoas com características que serão objeto de estudo.
Para Mattar (2005) existem duas formas de se conseguir dados junto a ulna população
desconhecida. Uma delas é procurar obter estes dados juntamente corn cada elemento dessa
população, o que o autor chama de censo. A outra forma é por meio da representação
amostral.
Toda pesquisa, para que tenha seu objetivo alcançado, deverá ter bem definida e
selecionada a amostragem de seu público-alvo, para que assim tente evitar erros amostrais.
Segundo Kotler (1998, p.122) "o pesquisador deverá definir a população alvo que sera
amostrada", assim como o tamanho da amostra, pois "grandes amostras fornecem resultados
mais confiáveis do que amostras menores".
No caso do trabalho em questão, onde o objetivo foi elaborá-lo com a participação de
todo o universo de pesquisa, ou seja, todos os pais dos alunos matriculados na Escola Marco

inicial no ano de 2007, sendo uma população de 150 participantes. Porém, participaram da
pesquisa somente 64 pais de alunos da EMI, o que levou a urna análise dos resultados sobre
apenas uma população acessivel.
Para a obtenção das informações da população pesquisada foram utilizados

questionários. Estes foram enviados aos pais dos alunos matriculados através da agenda
escolar e por e-mail. Todos os questionários foram enviados pela própria pesquisadora.

3.4 COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Utilizou-se de duas formas para se obter as informações desejadas: dados primários e
dados secundários.
Mattar (2005, p.143) classifica os dados primários como "aqueles que não foram antes
coletados, estando ainda ern posse dos pesquisados, e que são coletados corn o propósito de
atender as necessidades especificas da pesquisa em andamento". Os dados secundários são
definidos por Mattar (2005, p.143), como "aqueles que já foram coletados, tabulados,
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ordenados e, As vezes, ate analisados, com propósitos outros ao de atender As necessidades da
pesquisa em andamento, e que estão catalogados A disposição dos interessados".
Foram usados com fontes de dados secundários na realização desde trabalho os
seguintes recursos: livros, artigos de revistas e intemet, referentes A comunicação entre
pais/escola e na relação familia/escola e, ainda, trabalhos acadêmicos referentes ao terna.
Os dados primários utilizados para a realização do estudo foram à observação diária da
rotina na empresa, a comunicação, que foi realizada através de entrevistas não estruturadas
com gestores, pais dos alunos e professores da escola.
Gil (2002, p.104) a fi rma que a observação "nada mais é que o uso dos sentidos com

vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano". Vergara (1997) também
afirma que a observação pode ser simples ou participante. Na observação simples o
observador mantém certo distanciamento do grupo ou da situação que deseja estudar, é um
espectador não interativo. A observação participante é realizada através do contato direto do
pesquisador com o fenômeno observado, um espectador interativo. Nesse tipo de técnica o
observador estabelece uma relação com os observados, podendo a qualquer momento
modificar o contexto da pesquisa. Seu grande diferencial é o fato de poderem ser captados
dados que não poderiam ser captados através de perguntas. A observação transmite tudo, de
uma maneira muito mais real (VERGARA, 1997).
A técnica da observação participante pode ser claramente aplicada na elaboração do
trabalho em questão, por ser a pesquisadora a própria diretora administrativa da empresa em
estudo e ter contato direto com o fenômeno pesquisado. Na rotina diária da empresa puderam
ser verificadas todas as atividades desenvolvidas pelos seus colaboradores, assim como o
relacionamento dos pais com a escola. Ainda com o uso da observação, a pesquisadora pode
detectar alguns problemas freqüentes que estavam ocorrendo na empresa sobre o assunto
estudado.
A comunicação, de acordo com Mattar (2005, p. 166) "consiste no questionamento,
verbal ou escrito, dos respondentes para a obtenção do dado desejado, que será fornecido por
declaração verbal ou escrita, do próprio".
O método da comunicação foi utilizado na medida em que surgiram dúvidas por parte

da pesquisadora, e foi feito na forma de entrevista não-estruturada, uma vez que as

informações foram obtidas no decorrer do processo de sua elaboração, sem urn roteiro prédefinido.
As entrevistas realizadas com os gestores para a elaboração do trabalho tiveram como
escopo o funcionamento da escola, os procedimentos formais que necessitam serem seguidos
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para o legal funcionamento da organização e também sobre o funcionamento da comunicação.
As entrevistas com professores tiverem, como principal objetivo, o esclarecimento de dúvidas
referentes aos retornos, por parte dos pais, dos avisos e comunicados enviados através das
agendas dos alunos.
O questionário é outra forma de se obterem dados para a realização de um trabalho.

Ele é caracterizado por possuir uma série de questões que são apresentadas ao respondente,
por escrito. De acordo com Vergara (1997), o questionário pode ser aberto, pouco ou não
estruturado, onde as respostas livres são dadas pelo respondente, ou fechado, estruturado,
sendo que, o respondente faz escolhas diante das alternativas apresentadas.
Dessa forma, além de todas as técnicas apresentadas anteriormente para a coleta de
dados a pesquisadora utilizou também a aplicação de questionários para a obtenção de
maiores informações sobre a opinião dos pais sobre a comunicação ente escola/família.
Para obter-se uma visão mais abrangente dos métodos utilizados, apresenta-se um
quadro expondo esses métodos para atender os objetivos específicos.
Objetivos específicos

Especificar as ferramentas de comunicação
utilizadas pela Escola Marco Inicial na
relação família/escola.
Descrever o funcionamento da comunicação
na relação familia/escola,
Verificar se a comunicação esta inserida no
PPP (Projeto Politico Pedagógico) da escola .
Propor ações para melhoria da comunicação
na relação família/escota.

Método utilizado
Entrevistas com os gestores, observação.

Aplicação de questionários, entrevistas coin
os gestores, professores e observação.
Pesquisa e análise dos documentos internos..
Análise dos dados primários e secundários.

Quadro 2: Métodos utilizados para atender os objetivos específicos
Fonte: Elaborado pela autora (2007)

0 processo de análise e interpretação dos dados é fundamentalmente interativo,
segundo Gil (2002), pois o pesquisador elabora pouco a pouco uma explicação lógica do
fenômeno, examinando as unidades, as inter-relações entre essas unidades

e entre as

categorias em que elas se encontram. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo principal,
apurar os dados coletados e constituir uma conclusão.
Como citado anteriormente na caracterização da pesquisa, a técnica utilizada para a
análise dos dados coletados foi qualitativa e quantitativa, e consistiu na interpretação dos
dados e análise do conteúdo.
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3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

0 objetivo principal da pesquisa sobre corno está efetivamente acontecendo a
comunicação entreAndlia/escola na EMI é conhecer a opinião de seus clientes, neste caso, os
próprios pais dos alunos regularmente matriculados, e analisar as ações que devem ser
contempladas, a fim de aumentar o nível de satisfação quanto ao assunto em estudo.
A pesquisa foi realizada através da aplicação de questionários aos pais dos alunos.
Trata-se de um questionário contendo 27 perguntas fechadas, além de um espaço para criticas
e/ou sugestões, para verificação da opinião dos pais sobre o funcionamento da comunicação
na EMI. As questões abordadas permitirão aos participantes avaliarem o tema em questão.
O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito

e sem a presença do

entrevistador (LAKATOS, 1990).
Conforme Gil (2002), a elaboração de um questionário consiste basicamente em
traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos, seguindo algumas regras
de ordem prática e sem normas rígidas.
As abordagens contidas nesse questionário buscaram considerar como pais/clientes
observam e avaliam a comunicação na escola. Foram também feitas perguntas relacionadas ao
aspecto sócio-econômico, que revelaram o estado civil, números de dependentes, a atividade
profissional, o bairro que residem os entrevistados, dentre outros. Constou de um conjunto de
perguntas e respostas que revelaram o que vai bem, o que vai mal e os principais pontos que
merecem cuidados e atenção especial.
Esta avaliação permitiu aos gestores discutirem e decidirem as ações corretivas para
melhorias na qualidade da comunicação entre escola/pais/escola.
Como todo o método de pesquisa, o questionário tem vantagens e desvantagens. Para
esta pesquisa este método foi escolliido pela facilidade de envio aos pesquisados, por trazer
maior facilidade aos respondentes, que poderão respondê-lo em suas residências corn maior
tempo e em hora mais apropriada, e também por terem maior liberdade nas respostas, em
razão do anonimato.
Portanto, os questionários enviados foram respondidos pelo pai, mãe ou responsável
legal do aluno na Escola Marco Inicial. Coin a aplicação destes foi possível, através das
respostas, a obtenção de informações pertinentes ao assunto ern destaque, que foram
codificadas e analisadas.
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3.6 RELATÓRIO DE PRÉ-TESTE

Para se obterem dados, que serviram de base para se tomarem decisões e conclusões
cm relação aos objetivos geral e específicos da pesquisa, houve a necessidade de se escolher
um instrumento coerente e o mais correto possível para a coleta de dados com o intuito de
evitar vieses nas conclusões que serão posteriormente feitas.
Como já mencionado neste capitulo, utilizou-se neste trabalho o questionário para a
obtenção das informações do assunto a ser explicitado.
Após ter sido construido o primeiro rascunho do instrumento, procedeu-se revisões do

mesmo e depois de concluída a revisão, este foi submetido ao pré-teste.
Para Mattar (2005), o pré-teste do instrumento consiste em saber como ele se
comporta numa situação real de coleta de dados. Os objetivos de um pré-teste de um
instrumento de coleta de dados são verificar:
a) se os termos utilizados nas perguntas são de compreensão dos respondentes;
b) se as perguntas estão sendo entendidas como deveriam ser;
c) se as opções de respostas nas perguntas fechadas são completas;
d) se a seqüência das perguntas esta correta;
e) se não há objeções na obtenção das respostas; e
f) se a forma de apresentar a pergunta não esta causando vies.
De acordo com esses objetivos, foram aplicados 10 questionários como parte do préteste para verificar na pratica quais as deficiências do instrumento. Deste modo, foram

solicitadas algumas alterações nos enunciados das questões 9, 11, 15 e 19 para proporcionar
uma melhor compreensão dos respondentes. Foram excluídas questões não pertinentes ao
tema do peril) sócio-econômico, como por exemplo: idade dos resporidentes; renda familiar e
posição familiar. Foram ainda excluídos das questões 10, 12, 13 e 14 os itens freqüentemente

e raramente, pois os mesmos geraram dúvidas aos respondentes.
Por fim, foi incluída no questionário, uma questão corn um quadro de ferramentas de
comunicação, para que os respondentes marcassem em cada item o seu nível de satisfação

quanta ao uso destas ferramentas.
Não se constatando necessidade de mais alterações os questionários foram enviados para a
população acessível.
Quanto ao layout do instrumento de pesquisa, definiu-se que o mesmo deveria ser

simples e objetivo. Ou seja, deveria ser estruturado de uma maneira que facilitasse tanto o
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entrevistador quanto o entrevistado, tornando o processo de pesquisa o mais fácil e claro
possível.
Portanto, o instrumento de pesquisa foi estruturado em três páginas, com duas colunas,
o que facilitou também o entendimento e a classificação dos dados pesquisados (apêndice A).

3.7 LIMITAÇÕES

A análise limita-se ao funcionamento da comunicação entre escola/família na Escola
Marco Inicial. Tem como objetivo principal verificar que medidas devem ser tomadas na
instituição de ensino para haver uma melhor parceria e retorno, neste canal tão importante que
é a comunicação para atender as necessidades de todos os interessados.
Mesmo com um acesso facilitado à maioria das informações necessárias, por ser a
pesquisadora diretora administrativa da organização, houve uma pequena limitação, motivada
pelo fato de muitos pais não freqüentarem a Escola. Isso acabou restringindo o contato com os
mesmos, pois este é fundamental para o melhor conhecimento das necessidades de cada um.
Caso ocorresse, a busca e análise dos dados e informações se tornariam mais rápidas e
precisas.
Pelo fato do estudo limitar-se ao contexto da comunicação entre escola e pais na EMI,
a análise e a coleta de dados podem ter sofrido alguma influência pelo fato da pesquisadora
ser diretora da escola e por ter ern mente respostas próprias para a falta de retomo dos pais
quanto à comunicação na relação escola/família.
Outra limitação encontrada no decorrer da pesquisa, conforme citado anteriormente no
universo da amostragem, foi a quantidade de pais que não devolveram os questionários, o que
obrigou a análise da pesquisa ser feita apenas com urna amostra da população.
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4 ESTUDO DE CASO

Conforme esclarecido na metodologia do trabalho, a pesquisa em estudo visou analisar
a comunicação entre escola/família, através da opinião dos pais dos alunos regularmente
matriculados da Escola Marco Inicial - EMI.
Desta forma, neste capitulo será apresentada a empresa em destaque, a sua estrutura
organizacional, uma análise das ferramentas da comunicação da instituição, suas normas e
Projeto Politico Pedagógico - PPP e tudo o que envolve o tema comunicação e a aproximação
da comunidade escolar (escola/família).
Em seguida, a pesquisadora realizará a apresentação e análise dos resultados e dados
obtidos com a aplicação dos questionários e por último, haverá sugestões de ações aos
gestores da EMI.

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Escola Marco Inicial foi fundada em 17/08/1987, inicialmente por três sócias de
uma mesma família, pois se tratava de mãe e filhas. A EMI tinha sua sede na rua Crispim
Mira, 336, no centro de Florianópolis. Eram atendidas crianças de zero a cinco anos, com a
proposta de limitar-se a oferecer cuidados básicos, promover situações de recreação e artes,
porém sem uma atividade pedagógica bem definida.
Nos primeiros dois anos passaram pela EMI, cerca de oitenta alunos, porem a
rotatividade era muito grande e as empresárias não sabiam o porque dessa demanda, pois a
média de alunos ficava sempre em torno de trinta.
O investimento era baixo, o lucro pequeno, e praticamente so cobria as despesas.
Em 1989, com a saída de uma sócia, surgiu a oportunidade da entrada de uma nova
pessoa na sociedade. Nesse período, a nova sócia, baseada nas condições que encontrou a
EMI, promoveu algumas mudanças na forma de atendimento e na parte pedagógica. Deste
modo, já obteve a simpatia dos pais, em resposta à observação dos resultados na
aprendizagem dos alunos.
De 1989 a 1991, ficaram trabalhando somente duas sócias, pois a outra sócia era
apenas acionista e não possuía disponibilidade para trabalhar. No final de 1991, a situação
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financeira da EMI era preocupante, havia somente vinte e dois alunos matriculados e algo

precisava ser feito. As duas sócias (irmãs), em função de particularidades, resolveram vender
a parte delas na sociedade para a última sócia que entrou na empresa.
A partir desta data a EMI passou a ter como proprietários, os sócios-diretores, Andréa
e Giancarlo Cardoso, que tinham como objetivo solidificar a Pré-Escola e implantar o Ensino
Fundamental, convictos da necessidade da empresa.
De 1991 a 1996, o ensino Pré-Escolar começou a ganhar seu espaço na sociedade, por
meio de um trabalho eficaz. Foi feito um levantamento das necessidades e providências mais
imediatas, para que se pudesse mudar o quadro em que a escola se encontrava. Primeiro foi
levantado o capital, que foi conseguido com a venda de um imóvel, um carro e um telefone.
Neste momento, a empresa sentiu a necessidade de contratar uma coordenadora pedagógica,
de adquirir jogos e brinquedos didáticos, material para recreação e artes, mobilia nova e
parque infantil modernizado. Enfim, surgiu uma nova escola, com a devida estrutura para
atender bem os clientes.
O segundo passo foi legalizar a empresa, perante os órgãos competentes. A partir
destas etapas de organização da empresa, começaram a vir os primeiros resultados. 0 número
de alunos foi aumentando gradativamente, chegando a 120 alunos na idade pré-escolar. Veio
o retorno financeiro e a EMI começou a poupar, já visando um crescimento para atender o
ensino fundamental. Para que isso se efetivasse, seria necessário um novo espaço. Depois de
uma breve pesquisa em bairros e em valores de alugueis, foi escolhido o bairro da
Agronômica para sediar a filial da escola. No prédio da rua Crispim Mira, foi mantida a
Educação Infantil, do Berçário ao Jardim (até cinco anos), e na Agronômica iniciaria com a
Alfabetização (pré) e com a l a série do Ensino Fundamental. A cada ano foram
gradativamente acrescentando-se uma nova série, até fechar o ciclo completo do Ensino
Fundamental no ano de 2003, com a formatura da primeira turma da oitava serie. No ano de
2004, optou-se em unir as duas sedes no bairro da Agronômica.
Nesse período, a EMI já contava com cerca de 200 alunos matriculados e com 38
funcionários e muita vontade de trabalhar. Porém com o crescimento, também vieram os
problemas. Todo administrador corre riscos, e como a EMI depende das mensalidades para
poder cumprir com suas obrigações financeiras, iniciou-se um período de inadimplência por
parte dos clientes e afetou o orçamento da EMI. Foi um período dificil, porém contomável.
Na medida em que os problemas iam surgindo, foram-se buscando novas soluções.
Em 2004, houve urna pequena evasão de alunos, pelos motivos mais diversos, como a
inadimplência, reprovação, falta de condições financeiras dos pais e transferências para outras
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cidades, problemas estes que continuaram no inicio de 2005. A EMI preocupou-se com isso e
constatou que este é um problema geral em várias escolas, independentemente de seu
tamanho. Quando a receita da EMI diminuiu, a escola preocupada buscou alternativas,
principalmente em relação à inadimplência, através de cobranças jurídicas.
A empresa trabalha coin o intuito de crescer cada vez mais, sempre na expectativa de
obter resultados positivos, oferecendo um ensino de qualidade com muito amor e dedicação
por parte de toda a equipe do Marco Inicial.

4.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO HOJE

Esta escola possui a denominação social de "Escola Marco Inicial" — Ltda. Possui sua
sede na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, sito a rua Delminda Silveira, 230,
no bairro Agronômica, Cep: 88025-500.
A sociedade é constituída por quotas de responsabilidade limitada, que segundo o
Novo Código Civil Brasileiro, de 11 de janeiro de 2004, artigos 966 a 1.195, tratam das
Sociedades Limitadas — antiga denominação da Sociedade por Cotas de Responsabilidade
Limitada — forma sob a qual se encontram constituídas a maioria das empresas de
representação comercial. Com o novo Código Civil a responsabilidade dos sócios é restrita ao
valor de suas cotas, mas todos respondem pela integralização do capital social. As mudanças
ocorridas são expressivas e os representantes comerciais que atuam como pessoas jurídicas
devem estar atentas As mesmas, principalmente as sociedades limitadas, que foram as mais
afetadas pela lei.
A Escola Marco Inicial 6. representada pelos sócios-proprietários, Andréa Maria
Bittencourt Lucena Cardoso e Giancarlo Cardoso.
A sociedade tem como objetivo, oferecer ensino na Educação Infantil e o Ensino
Fundamental, portanto seu ramo é a Educação.
O imóvel ern que a EMI está situada é alugado e todas as dependências da organização
estão neste local. O bairro é urn local de fácil acesso e o prédio é bem amplo com bastante
espaço físico para os alunos.
Trata-se de uma empresa de pequeno porte, pois esta classificação está regida sob a
Lei n° 9841 de cinco de outubro de 1999, que classifica o porte da empresa Com base em seu
faturamento anual.
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0 produto da Escola Marco Inicial, baseia-se na prestação de serviços, sendo que seus
clientes são os pais dos alunos e os usuários finais são os próprios alunos.
A empresa passou por varias etapas de planejamento, onde foram discutidos
juntamente com a comunidade escolar (pais, alunos, funcionários e professores) as metas, os
objetivos e desejos, apresentando assim a marca da EMI. Este trabalho de equipe não é pronto

e acabado, é sempre continuo.
0 foco da EMI é um trabalho multidisciplinar, onde o sucesso depende em grande
parte das pessoas envolvidas. É uma forma de ação para alcançar interesses e objetivos
comuns (MARCO INICIAL, 2001).
A Escola Marco Inicial, como qualquer outra empresa, não pode parar no tempo. E
para que isso não aconteça, esta sempre preocupada em se interar das novas tecnologias,
informações, para tentar sempre estar à frente, buscando um diferencial para atrair clientes,
A EMI, juntamente com sua comunidade escolar, está voltada para a construção do
conhecimento e para o desenvolvimento da cidadania, sendo por isso desenvolvidos vários
projetos nesta area. Os projetos são realizados na cidade de Florianópolis e foram escolhidas
duas entidades, o Lar Recanto do Carinho, (que atende crianças portadoras do virus HIV) e do
Asilo Irmão Joaquim (residência de pessoas idosas).
Esse tipo de trabalho é muito gratificante para toda a comunidade escolar, resultando
numa grande lição de vida, pois desde que se iniciou este trabalho, sentiu-se nos alunos e
demais envolvidos urna preocupação maior com "o outro", e a humildade aflorou. Estes
projetos contribuem para o resgate de valores e responsabilidade social, e os resultados são
bem significativos, levando todos a uma reflexão. Acredita-se que mobilizando os jovens de
hoje para a promoção da cidadania e solidariedade, poderemos, no futuro desfrutar de um pais
melhor para todos.

4.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A determinação da estrutura de uma organização é uma parte extremamente
importante para seu perfeito funcionamento. Daft (1999, p. 133) afirma que "a estrutura de
uma organização reflete-se ern seu organograma". Este é uma representação completa do
conjunto de atividades e processos da organização. A representação que segue, mostra o
organograma da empresa em estudo, a Escola Marco Inicial.

DIREÇÃO

DIREÇÃO
ADMINISTRATIVA

TESOURARIA

SECRETARIA

DIREÇÃO
PEDAGOGICA

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

ORIENTAÇA0
PEDAGÓGICA

CORPO
DOCENTE

DISCENTE

SERVIÇOS
GERAIS

CORPO

Figura 2: Organograma da Escola Marco Inicial
Fonte: Dados primários, 2007.

Pode-se perceber ainda mais claramente pelo seu organograma, que a organização
formal da escola é determinada a partir de uma estrutura funcional, que conforme Koontz e
O'Donnell (1974) é o agrupamento por função, ou seja, os funcionários são juntados para que
executem trabalhos similares. Na presente organização percebeu-se então, que a partir da
direção há a divisão na direção administrativa e pedagógica, que são ainda fragmentados em

suas divisões especificas.
A partir da visualização do organograma e com base em Mintzberg (2003), a Escola
Marco Inicial possui um núcleo operacional onde realmente o serviço da entidade é prestado,
neste caso a educação, que é composto pelos alunos, professores, e serviços gerais. Quem

supervisiona este núcleo operacional é a cúpula estratégica da organização, que corresponde
parte superior do organograma e é responsável por assegurar que a organização cumpra sua
missão e que atenda as necessidades de seus clientes. Fazem parte da cúpula estratégica: a
Direção Administrativa e a Direção Pedagógica da EMI.
Já a linha intermediária é a parte que liga a cúpula estratégica ao núcleo operacional,
sendo representada, digamos assim, pelo planejamento e estruturação da empresa, e é de onde

partem as idéias. Fazem parte desta linha: a Tesouraria, Secretaria, Coordenação e Orientação
Pedagógica.

A Escola Marco Inicial, não possui nenhum tipo de unidade de assessoria e
tecnoestrutura, que são atividades de apoio, que podem influenciar, mesmo que indiretamente

a atividade operacional e estão fora do organograma.
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De urn modo geral, as divisões propostas por Mintzberg (2003), auxiliam uma
percepção da estrutura organizacional e tentam abranger tanto os aspectos internos da
organização, quanto a aqueles que estão relacionados a ela, mas que não necessariamente a
afetam diretamente.
A hierarquização da escola está divida em Direção Administrativa

e Direção

Pedagógica.
A Direção Administrativa é constituída dos órgãos administrativos da EMI: a
Diretoria; a Secretaria; a Tesouraria e os Serviços Gerais (zeladoria e limpeza).

A. Diretoria, órgão responsável por todas as funções administrativas compete a efetiva
orientação e coordenação dos trabalhos administrativos, a representação da empresa
judicialmente e extra judicialmente e perante aos órgãos públicos federais, estaduais,
municipais e da comunidade.
De acordo com as normas da EMI o Diretor deverá ser educador qualificado,
legalmente habilitado e investido em suas funções. São atribuições do Diretor: coordenar a
elaboração do planejamento anual; assistir As aulas, atos ou exercícios escolares de qualquer
natureza; rubricar todos os livros de escrituração; aprovar estatutos de grêmios de alunos;
promover as comemorações de datas cívicas e o cumprimento dos deveres sociais; assinar os
documentos e papéis escolares, indicando o número de sua habilitação, o ano e o órgão que a
expediu; corresponder-se com as autoridades do ensino em todos os assuntos que se referem
EMI; convocar reuniões do corpo docente

e

presidi-las;

representar a Escola,

responsabilizando-se por seu funcionamento, perante os órgãos e entidades de ensino; presidir
as atividades dos corpos docente e discente dentro da organização, as suas relações corn a
vida exterior e o intercâmbio entre a EMI, pais e comunidade; admitir professores,
coordenadores de atividades de ensino e demais funcionários.
Quanto A Secretaria, sendo um órgão subordinado a Diretoria, concentra toda a
escrituração escolar, os arquivos da vida escolar dos alunos e ex-alunos, e a documentação de
todo o pessoal pertencente A organização.
À Secretaria compete organizar todo o serviço de escrituração, arquivo, fichário e
correspondência da EMI. 0 cargo de Secretário é exercido por uma pessoa devidamente
habilitada, coadjuvada por tantos auxiliares quantos forem necessários.
Competem ao Secretário as seguintes funções: organizar o serviço
da secretaria, de modo a concentrar nela toda a escrituração escolar; organizar os arquivos, de
modo a assegurar a preservação dos documentos escolares e poder atender com urgência a
qualquer pedido de informação ou esclarecimento do aluno, da família, do diretor ou das
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autoridades de ensino; cumprir e fazer cumprir os despachos e determinações da direção;
superintender e fiscalizar os serviços da secretaria, distribuindo os trabalhos aos auxiliares que
lhe forem postos a disposição; redigir e fazer expedir toda a correspondência oficial da EMI,

submetendo-a antes a assinatura da direção e dentre outras atribuições que lhe competem e as
que forem determinadas pela direção da EMI.
Por sua vez, a Tesouraria, como órgão subordinado a. Diretoria da EMI, é exercido por
um Tesoureiro qualificado, encarregado de manter o controle contábil-econômico-financeiro
da EMI, os recebimentos de numerários e pagamentos, as compras e suprimentos de
almoxarifado e o cumprimento das obrigações previdencidrias e trabalhistas relativas ao
pessoal em geral.
A Diretoria da EMI utiliza como criteria, a contratação de uma escrituração contábil,
que poderá ser delegada a profissional ou firma especializada, sob condições previamente
estipuladas. Antes do inicio das matriculas a tesouraria publica, para conhecimento público, as
contribuições estipuladas e sua forma de pagamento pelos alunos, pela contraprestação do
serviço de ensino e educação, de acordo com a legislação vigente.
A Zeladoria é o órgão encarregado da guarda e vigilância dos bens físicos que
constituem o acervo escolar, e da supervisão do pessoal da limpeza e higiene. 0 Zelador e
todo Pessoal Administrativo são designados pelo Diretor. 0 Serviço de Limpeza e Higiene
tem a seu encargo a conservação das dependências escolares.
Na Direção Pedagógica estão os órgãos técnicos escolares da presente organização: a
Coordenação Pedagógica; o Corpo Docente e o Corpo Discente.
Em relação à Coordenação Pedagógica, de acordo com documentos da presente
organização, o seu serviço funciona em estreita articulação com a direção, para a execução de
um trabalho integrado, subordinando-se, para fins de decisão, ao diretor.
Este serviço 6 de competência exclusiva de um Orientador Educacional habilitado nos
termos da lei, profissional graduado no curso de Pedagogia, podendo eventualmente ser
prestado mediante convênio ou contrato com entidades, serviços ou clinica especializada,
firmados com a EMI.
A Coordenação Pedagógica tem corno funções: elaborar, no inicio do ano letivo, o
plano de trabalho do serviço de orientação educacional; organizar o fichário dos alunos;
observar o desempenho dos alunos, aplicar testes e conduzir os trabalhos para levantamento
de aptidões; levar os alunos a conhecer as profissões e a compreender os problemas do
trabalho, de forma que possam preparar-se para a vida ern comunidade; preparar professores
para funções de regentes de classe; zelar para que o estudo, a recreação e o descanso dos
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alunos decorram em condições de maior conveniência pedagógica; acompanhar e orientar os
alunos nas suas faixas etárias de desenvolvimento; estimular o encontro entre pais e
professores, programando palestras ou cursos, a fim de ensejar o trabalho hannõnico entre a
escola, a família e a comunidade; orientar, estimular e acompanhar a escolha de lideres de
classe; apresentar semestralmente ao diretor o relatório de suas atividades, e a conclusão das
observações feitas para a tomada de decisões com os regentes de turma.
Quanto ao Corpo Docente, de acordo com a Direção da organização em estudo, este é
constituído por todos os Professores que nela atuam. Os Professores são qualificados e
devidamente habilitados na forma da legislação especifica aplicável (LDB — Lei de Diretrizes
e Bases) e das normas baixadas pelos órgãos competentes, sendo contratados pela EMI, de
acordo com as exigências das leis do ensino em vigor, combinadas com os dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho e demais legislações trabalhistas.
Conforme MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2007), a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 0 Art. 62 diz que a formação
de Docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, em curso de
Licenciatura, de Graduação Plena, em Universidades e Institutos Superiores de Educação,
admitida, como formação minima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas
quatro primeiras series do Ensino Fundamental. Para as outras quatro series do Ensino
Fundamental, existem leis especificas, onde os professores devem ser admitidos com
Graduação na disciplina que irá ministrar.
Os Professores são admitidos mediante contrato individual de trabalho, por prazo
determinado ou indeterminado, conforme o caso, e tomarão conhecimento prévio das
disposições do presente projeto politico pedagógico e que fardo parte das normas integrantes
do seu contrato de trabalho.
O Diretor da EMI assegura que os Professores possuem os direitos que lhes são
asseguradas pela legislação trabalhista, combinada corn a legislação de ensino, conforme
complementado nos itens a seguir enumerados: de requisitar todo o material didático que
julgar necessário As aulas, dentro das possibilidades da escola; de utilizar-se dos livros da
biblioteca e das dependências e instalações da escola necessárias ao exercício de suas funções;
de opinar sobre programas e sua execução, planos de cursos, técnicas e métodos utilizados e
adoção de livro didático ou apostilas; propor à Direção medidas que objetivarem

o

aprimoramento de métodos de ensino, de avaliação, de administração e de disciplina; valer-se,
com o conhecimento do Diretor, dos serviços auxiliares da EMI para melhor desempenho de
suas atribuições; exigir o tratamento e o respeito condignos e compatíveis corn a sua missão
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de educar. Já o Corpo Discente, por sua vez é constituído por todos os estudantes
regularmente matriculados na EMI.
Conforme o Regimento Interno da EMI são deveres dos alunos: freqüentar com
assiduidade as aulas e demais atividades escolares; respeitar as normas disciplinares da EMI
e, dentro ou fora dela, guardar irrepreensível conduta; cumprir, com rigorosa exatidão, as
determinações da direção, dos professores e funcionários; zelar pela limpeza e conservação
das instalações, dependências, material, móveis, utensílios e maquindrio, indenizando os
prejuízos que causar; tratar com educação e respeito os diretores, professores, autoridades de
ensino, funcionários e colegas; possuir todo o material didático individual necessário,
apresentando-o quando exigido; usar uniformes, documentos e material de identificação
quando forem exigidos; comparecer ás solenidades, festas cívicas e sociais promovidas pela
EMI; pagar com pontualidade a mensalidade escolar e demais encargos ou taxas escolares
emanadas de disposições legais; contribuir para a elevação moral do nome da EMI e
promover seu prestigio em qualquer lugar onde estiver; cumprir fielmente os demais preceitos
do Projeto Politico Pedagógico — PPP da EMI, no que lhe couber.
Em relação aos direitos, de acordo com o PPP, constituirão direitos dos alunos
regularmente matriculados: ser tratado com respeito, atenção e educação pelos Diretores,
Professores, Funcionários e pelos colegas; apresentar sugestões, a seu critério, à Dire*);
representar, em termos e por escrito, contra atos, atitudes, omissões ou deficiências de
Professores, Diretores, Funcionários, bem como dos serviços da EMI; utilizar-se das
instalações e dependências da Escola que lhe forem necessárias, na forma e horários
preestabelecidos com a Direção; tomar conhecimento das notas obtidas e da sua freqüência;
requerer cancelamento da matricula ou transferência, como aviso prévio de um mês, de
acordo com o contrato de prestação de serviço da presente instituição. .
Segundo o Regimento Interno da instituição sera vedado aos alunos: ausentar-se da
EMI durante o período letivo sem autorização de quem de direito; vagar pelas dependências
da EMI durante as aulas, deixando de assistir a elas; promover qualquer atividade sem prévia
autorização da Direção; imprimir ou distribuir publicações na EMI que contrariem as normas
da ética e da moral; desacatar ou desafiar seus colegas ou superiores; atentar contra os bons
costumes ou contra a integridade fisica de quem quer que seja nas dependências da Escola;
fazer-se acompanhar de elementos estranhos á. EMI; fumar, trazer cigarros ou qualquer tipo de
drogas para a EMI; namorar nas dependências da EMI; promover e participar de brigas ou
tomar atitudes incompatíveis com o adequado comportamento social, na EMI ou imediações,
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ou quando uniformizado; alterar, rasurar ou suprimir anotações constantes dos documentos
escolares.
Na presente organização a Direção está sempre em contato com todos os alunos,
portanto, está ciente dos acontecimentos que vem ocorrendo na empresa. Isso acaba tornando
mais fácil a tomada de decisões, partindo do pressuposto que sempre que necessário pode-se
obter informações de todos os níveis da organização.

4.4 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

Existem várias formas de comunicação, que são elementos fundamentais nas relações
humanas que são culturalmente construídas. Nos estudos sobre a relação família/escola essa
questão é amplamente discutida, dada à importância de se entender os canais de comunicação,
pois as trocas de informações, em todas as suas formas criam uma base da construção de uma
relação de confiança e compreensão mutuas entre os personagens da vida escolar (escola, pais
e alunos).
Independente de qual ferramenta a EMI se utiliza, qualquer programa de envolvimento
escola/família irá fortalecer a comunicação entre essas duas instituições, a Família e a Escola.
A comunicação escola/família é o requisito básico para a existência de outras formas de
envolvimento familiar na Escola. Quando a escola e a família comunicam-se de forma eficaz,
os pais tam mais probabilidades de estabelecerem uma relação de confiança e urn clima de
cooperação com o professor e com a Escola, as interações entre a Escola e a família
aumentam, os pais valorizam mais a Escola e os seus profissionais de forma mais positiva,
entendem melhor as políticas da Escola, a ação dos professores e, ainda acompanham melhor
os progressos dos filhos.
O entendimento acerca das formas de comunicação na Escola Marco Inicial é o ponto
principal deste estudo. As principais ferramentas que a Escola em estudo se utiliza para se
comunicar com as famílias são: PPP; Agenda Escolar; Diálogos Diários; Murais. Reuniões de
Pais; Eventos; E- mails/Site e Telefone.
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4.4.1 Projeto politico pedagógico PPP
-

0 caminho para viabilizar a construção do Projeto Politico Pedagógico (PPP), da
Escola Marco Inicial, foi viável devido ao trabalho em equipe, onde foi necessário
compartilhar informações, pensamentos e experiências para compreender criticamente a
definição dos objetivos, das estratégias de ação e da avaliação dos resultados. Por esse motivo
é considerada uma ferramenta de grande importância para a EMI.
Este projeto refletiu toda a organização da EMI, não sendo um mero instrumento
formal, mas sim apresentando o desenvolvimento das atividades educacionais, corn o
comprometimento de um projeto coletivo.
A Proposta Pedagógica foi discutida e construída juntamente com a comunidade
escolar (pais, alunos, professores, coordenação, funcionários, direção e colaboradores),
refletindo e consistindo seus anseios e desejos, apresentando a sua marca. Por isso o projeto
não poderá ser pronto e acabado, ele deve estar em constante atualização.
0 importante não é a EMI sozinha atingir as metas desejadas, não é chegar primeiro e
nem antes dos outros. 0 importante é que educadores, família e alunos caminhem juntos, de
mks dadas para atingir a melhoria do ensino.
É importante ressaltar que o PPP foi trabalhado em conexões com a realidade
educacional, social e cultural, o que vem ao encontro da idéia de desenvolver uma educação
voltada para a formação do cidadão.
A Proposta Pedagógica esta vinculada A realidade pessoal e social da instituição de
ensino, sendo adequada a nossa clientela.
0 projeto visa adequar e inovar a ação pedagógica com o envolvimento de todos na
efetivação de um processo de participação que integre a família, a Escola e comunidade de
forma consciente, desafiadora e critica.
0 que se quer com o PPP é uma proposta educacional voltada para a preparação de
cidadãos atuantes, criativos e solidários, permitindo a participação de co-responsabilidade nas
decisões. Por ser uma atividade multidisciplinar, o sucesso das atividades depende em grande
parte das pessoas envolvidas. É uma nova forma de ação para alcançar interesses e objetivos
comuns. 0 trabalho foi desenvolvido em etapas, havendo motivação por parte dos envolvidos,
de acordo com as necessidades do grupo. A vivência nas atividades efetuadas remeteu A
comunidade novas maneiras de relacionamento, diálogo e partilha. A chama do entusiasmo
está sempre acesa, pois a rotina, a repetição leva-se A estagnação, cansaço e desânimo.
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Assumir juntos, através do questionamento mútuo, da empatia e da ação
compartilhada levará a uma maior integração com a comunidade.
A Proposta Pedagógica contribui para que o processo participativo não se feche, mas
busque o envolvimento e compromisso das pessoas para vivenciarem sua própria identidade.
0 desejo de inovar, de criar, leva as pessoas a fazerem novas descobertas, a assumir
novos posicionamentos frente à prática pedagógica. E com este pensamento que a EMI
realmente trabalha, vivendo uma realidade envolvente e criativa.
Masetto (1996) descreve a Escola como lugar de encontro e de convivência entre
educadores. Um grupo que se reline e trabalha para que ocorram condiOes favoráveis ao
desenvolvimento nas diferentes áreas (cognitiva, afetivo-emocional, motora, social

e

profissional).
Com o PPP, pode-se proporcionar ao Professor subsídios teóricos, técnicos e
pedagógicos, buscando uma postura criativa e investigativa perante os alunos e ao próprio
conhecimento. Trata-se de um momento de renovação da Escola, de projetar algo. Projetar
segundo o dicionário significa "lançar-se para frente", antever o futuro diferente do presente.
Portanto, o projeto da Escola Marco Inicial tern a intenção de inovar em prol do bein comum,
através da construção de uma escola mais prazerosa e aprendiz.
Para Freire (1997) transformar a experiência educativa ern algo puramente técnico
seria amesquinhar o caráter humano da formação da pessoa. 0 mesmo autor relata a
importância do estimulo à curiosidade, imaginação, emoção, intuição do aluno e do professor,
sempre associados A. necessária rigorosidade da pesquisa cientifica. Nesse contexto,
consideramos que vários são os caminhos para iniciar, na escola, a elaboração do seu PPP.
0 Projeto Politico Pedagógico é um instrumento poderoso para a comunicação, para

gestão democrática da Escola, para a formação da consciência coletiva e para a mudança de
hábitos e atitudes, tanto dos alunos, seus familiares e da comunidade em geral. 0 PPP tem a
finalidade de mostrar o trabalho realizado em conjunto por todos os profissionais dessa
entidade e de identificar as necessidades de sua clientela, para assim construir a identidade da
EMI.
No entanto, conforme citado anteriormente, o PPP não é algo pronto e acabado e nem
documento para ficar engavetado em uma mesa na sala de direção da Escola. Ele é um
instrumento do trabalho que indica rumo, direção e, que deve estar sempre em permanente
construção, onde a participação de todos é fundamental, pois apontará os anseios dessa
comunidade escolar.
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Tal Projeto possui uma dimensão política, comprometida com a formação do cidadão
participativo, responsável, compromissado, critico e criativo; e pedagógica pelo fato de
possibilitar a efetivação da intenção da EMI, orientando o trabalho do grupo docente e
assegurando que exista uma linha de trabalho que possa ser vista e revista de forma constante.
Nesse contexto entra o currículo escolar, pois é através dele que o PPP deixa de ser um
Projeto para se concretizar na prática. O curriculo vem detalhar o dia-a-dia da EMI, tudo o
que foi discutido, idealizado e projetado para a EMI, passando a ser uma relação de troca, pois

é o PPP que vai sustentar a Proposta Curricular construída pela comunidade escolar.
Enfim, a Escola Marco Inicial tem seu Plano Educacional baseado em um Projeto, que
envolve uma maior e melhor comunicação de toda a comunidade escolar, tornando a Escola
não só um local de educação formal e não apenas para os seus alunos. Sendo assim,

compromete-se em mobilizar toda a comunidade escolar na construção de um projeto que
permita o surgimento de uma nova sociedade, onde a sua cultura e os seus valores possam ser
preservados e ensinados, e na qual, todos possam participar dos rumos dessa nova Escola.

4.4.2 Agenda escolar

A Agenda Escolar é o documento mais importante de comunicação na relação
família/escola. Nela estão contidas todas as informações a respeito do funcionamento da EMI

e suas normas, que vão desde os horários, notas parciais de provas e trabalhos, critérios de
avaliação, recuperação de estudos, regras de disciplina, uso correto do uniforme, calendário
escolar, dentre outros enfoques importantes. É através da agenda escolar que são enviados
toda a correspondência aos pais.
Considera-se a Agenda Escolar como uma espécie de cartilha, pois através dela pais,
alunos e escola se comunicam, seguindo as mesmas regras e normas. Portando, todos falam a
mesma linguagem em prol de bem comum.
Divide-se a agenda escolar por meio de critérios de uso para seu melhor
aproveitamento, estando contidas em seu escopo a seguinte seqüência: capa personalizada,
identificação do aluno, espaço reservado para comunicação entre família/escola, espaço para
anotações de chegadas tardias e saídas antecipadas, quadro de horário de aulas, calendário
anual, espaço reservado aos professores para registrar notas parciais de provas e trabalhos,
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normas escolares e por fim a divisão da agenda em dias letivos e não letivos do ano em curso,
espaço este reservado aos alunos para suas anotações e compromissos escolares diários.

Em suma, seu uso é diário e obrigatório, devido a sua importância de fazer a mediação
entre a comunicação família/escola, sendo os pais orientados a verificá-la diariamente e vistála caso necessário.

4.4.3 Diálogos diários

Esse contato ocorre principalmente nos momentos em que as famílias levam e buscam
seus filhos na escola. Nesse momento de encontro entre família e escola, há uma breve troca
de informação de ambas as partes, que pode ser urna pergunta, um argumento ou
simplesmente urna troca cordial. 0 mais importante é a confiança e a cumplicidade que estes
momentos de trocas promovem. Este contato ocorre com mais freqüência com as famílias dos
alunos na faixa etária entre 2 -10 anos, pois acima desta idade os alunos se locomovem
sozinhos para a escola, ou os pais s6 os deixam no portão da escola. Este contato não
permitido em horário de sala de aula para não desviar a atenção dos alunos e dos professores.

4.4.4 Murais

A EMI possui vários Murais localizados em pontos estratégicos, para que a clientela
tenha acesso a informativos periódicos com temas variados e de interesses coletivos, como:
cronogramas, eventos, convocação para reuniões, exposições de datas comemorativas dentre
outros. Os Murais de exposições e de datas comemorativas são confeccionados por
professores e alunos, através de revezamento das turmas.
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4.4.5 Reuniões de pais

As Reuniões de Pais fazem parte do processo educativo da EMI. Nesse momento a
Escola fornece aos pais informações acerca dos progressos e dificuldades do aluno e de como
os pais podem ajudá-los a ultrapassar essas dificuldades. São momentos únicos, onde os
Professores aproveitam para conhecer melhor a família e as suas necessidades. Infelizmente a
assiduidade dos pais é baixa e os professores relatam que sempre comparecem nas reuniões
somente os pais dos alunos que não estão com dificuldades. A EMI está atenta aos grupos de
pais menos envolvidos e tenta quebrar este ciclo de afastamento. É ressaltado aos pais que os
maiores beneficiados com suas presenças nas reuniões serão seu próprio filho.
A EMI compreende que algumas famílias por vezes possuem dificuldades para se
envolverem na Escola, devido a horários de trabalho pouco flexíveis, percepção de baixa
competência para tratar de assuntos relacionados com a Escola e memórias negativas
relacionadas corn a sua própria experiência de vida com escola. A EMI conhece estas
dificuldades e procura contorná-las oferecendo horários flexíveis de atendimento aos pais;
reuniões individualizadas para poder estabelecer urna abordagem positiva de aproximação das
famílias na escola.
Em conversa informal com os professores da EMI, eles demonstraram desagrado com
a baixa freqüência As reuniões por parte dos pais, cujos filhos apresentam baixo desempenho
escolar ou qualquer outro problema, pois esta seria a oportunidade para, juntos, buscarem
soluções. Porém em contrapartida eles ficam felizes com os pais que participam, mesmo que
seja para escutar um elogio a respeito de seus filhos.
Cada vez mais a EMI busca formas de atrair pais para as reuniões, através de
dinâmicas de grupos, discussões sobre assuntos diversos e de interesse geral. E uma árdua
luta, onde a persistência é fundamental para a cada dia resgatar a presença dos pais dentro do
estabelecimento de ensino.

4.4.6 Eventos

No decorrer do ano letivo a EMI organiza Eventos onde o objetivo maior e a
integração entre família/escola. Esses Eventos são: Festa da Família, Semana da Criança,
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Jogos Escolares, Mini-Gincanas, Semana do Folclore, Mostra de Trabalhos com temas
diversos, Projetos interdisciplinares, Semana do Livro, dentre outros. Esses Eventos são
preparados com muito esmero por parte da escola, onde alunos e professores se unem para dar
o melhor de si e o resultado é muito gratificante, principalmente quando valorizado pelas
famílias, que são convidadas a prestigiarem esses eventos.

4.4.7 E-mails e site

Vive-se a era da informática, da globalização, onde a informação corre o mundo em
segundos e a Escola Marco Inicial, por sua vez, não poderia ficar de fora. A EMI também se
comunica com sua clientela através de E-mail s, onde os pais freqüentemente são informados
sobre assuntos de interesse mútuo. E uma ferramenta moderna que cada vez mais se tem
adeptos. Existe também o Site da escola, onde são disponibilizadas todas as informações aos
pais e alunos, que vão desde o histórico da escola, passando por seus serviços, até sua
Proposta Pedagógica. 0 Site está sempre em permanente atualização, para que cada vez mais
seja atrativo para a sua clientela.
Quanto aos E-mails enviados aos pais, o que se observa é uma significativa devolução
dos mesmos, dificultando assim o uso desta ferramenta tão importante.

4.4.8 Telefonem as

A utilização do telefone surge como uma alternativa ante a impossibilidade de
determinadas famílias estarem presentes na Escola. E, uma troca de informação que muitas
vezes é usada para dar um recado emergencial, como por exemplo: avisar que um aluno está
com febre ou marcar urn horário para uma conversa reservada. Serve também para dar
felicitações pela passagem do aniversário de um pai ou mãe de aluno. A Escola em estudo
também se utiliza deste meio de comunicação para negociar eventuais atrasos no pagamento
das mensalidades escolares.
De acordo com as ferramentas apresentadas acima, a EMI utiliza inúmeras formas
para melhorar a comunicação com toda a comunidade escolar, principalmente com os pais
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dos alunos, que são mais ausentes, segundo estudos e pesquisas relatados no primeiro capitulo
deste trabalho.
Com o intuito de aproximar mais os pais, a Escola procura promover diversas e
diferentes atividades como citadas anteriormente, para manter esta relação sempre próxima,

ou seja, abrir as portas para as famílias de seus alunos.
A EMI adota o regime anual por séries, considerando-se assim o período letivo, cuja
duração minima não sera inferior ao previsto na legislação e normas aplicáveis.
No inicio de cada ano letivo a EMI disponibiliza para sua clientela, comunicados sobre
o planejamento anual e disponibiliza o calendário anual e envia cronogramas mensais, para
que os pais tenham um maior comprometimento com a escola e conseqüentemente com seus
filhos.
Entende-se por ano letivo o período em que se realizam as aulas e demais atividades
escolares, inclusive avaliações, com duração necessária à execução integral dos programas e
realização de todas as atividades

previstas,

prorrogando-se quando necessário

complementação do mínimo de dias e horas, exigidos por lei.
No término de cada ano letivo são enviados aos pais comunicados sobre as
informações de rematriculas e matriculas para alunos novos, bem como o calendário de
recuperação para os alunos que ainda não atingiram media para aprovação.
Existe uma grande preocupação por parte da Direção da EMI e de sua equipe com o
respeito aos direitos e deveres de todos os que atuam ou participam das suas atividades,
conforme já definido e esclarecido no Hp.
Em suma, mais uma vez a comunicação se mostrou presente nesta etapa do trabalho,
alias, a comunicação esta inserida no dia-a-dia tanto da Escola, como na vida das pessoas, por
isso foi dado tanta ênfase nesse assunto tão importante e inesgotável.

4.5 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS — OPINIÃO DOS PAIS

Com o objetivo de verificar a opinião dos pais dos alunos da Escola Marco Inicial,
quanto ao funcionamento da comunicação entre escola/família, foram coletados dados,
através do envio de 150 questionários nos meses setembro e outubro de 2007. Participaram da
pesquisa 64 pais de alunos. Os resultados serão apresentados a seguir.
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No apêndice A, está exposto o questionário da maneira como foi aplicado. A primeira
parte corresponde á caracterização dos entrevistados e a segunda parte está relacionada aos
dados da pesquisa de comunicação em si.

4.5.1 Perfil dos clientes

A Escola Marco Inicial, através da divisão de seu mercado, baseada nas categorias de
ensino, oferece a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Como citado anteriormente, os
clientes da escola são os pais dos alunos, e os alunos são os consumidores finais (clientes
diretos) que se encontram na faixa etária entre 2 a 14 anos.
Os dados obtidos através da aplicação dos questionários aos pais dos alunos da EMI
revelam, nas primeiras sete questões, o perfil dos pesquisados.
Serão apresentados os resultados da pesquisa, apontando para dados quantitativos e
suas interpretações.
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Tabela 1: Perfil dos entrevistados por sexo
Sexo

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

Feminino

48

75%

Masculino

16

25%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

M ascu lino
25%

1110

Grifico 1: Perfil dos entrevistados por sexo
Fonte: Dados primários (2007)

Pode-se observar que de acordo com os dados obtidos da tabela 1 e seu respectivo
gráfico, que de um total de 64 entrevistados, 48 (75%) são do sexo feminino e 16 (25%) do
sexo masculino. Evidencia-se a predominância de mães dos alunos participarem mais da vida
escolar dos filhos.
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Tabela 2: Perfil dos entrevistados por faixa etária
Faixa etária

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

De 20 a 30 anos

12

18%

De 31 a40 anos

26

41 0/

Mais de 40 anos

26

41%

64

100%

Total
Fonte: Dados primários (2007)

Gráfico 2: Perfil dos entrevistados por faixa etária
Fonte: Dados primários (2007)

Doze respondentes encontram-se na faixa etária entre 20 a 30 anos (18%) e observa-se
que 41% dos entrevistados têm entre 31 a 40 anos e que esse mesmo percentual está presente
na faixa de mais de 40 anos. Observa-se com relação à idade, que os pais dos alunos são em
parte ainda jovens e em parte mais velhos.
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Tabela 3: Perfil dos entrevistados por estado civil
Estado civil

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

Solteiro(a)

8

I 3°A)

Casado(a)

41

64°A)

Separado(a)

11

I 7%

Vivo(a)

2

3%

Outros

2

3%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Outro
3%

Viúvo(a)
3%

Solteiro(a)

13%

Separado(a)
17%

Gráfico 3: Perfil dos entrevistados por estado civil
Fonte: Dados primários (2007)

Quanto ao estado civil dos pais dos alunos da escola, constatou-se que 64% são
casados, 17% separados e 13% solteiros. Viúvos e outros tiveram 3% dos respondentes. Para
os dias de hoje, onde as relações são mais instáveis, estas questão foi sureendente.
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Tabela 4: Perfil dos entrevistados por número de dependentes
N" de dependentes

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

29

46%

2

25

39%

3

6

9%

4 ou mais

4

6%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

2 dependentes
39%

dependentes
4 ou mais
dependentes
6%

9%

Gráfico 4: Perfil dos entrevistados por número de dependentes
Fonte: Dados primários (2007)

Com relação ao número de dependentes, constatou-se que 46% dos entrevistados
possuem apenas um dependente, 39% possuem dois dependentes, 9% possuem três
dependentes e 6% possuem quatro dependentes ou mais. Constatou-se aqui, que a maioria dos
pais possuem apenas um Mho,
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Tabela 5: Atividade profissional
Profissão

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

Aposentado(a)

4

6%

Autônomo(a)

3

5%

Do lar

10

16%

Empregado(a) empresa privada

21

33%

Empresário(a)

7

11 0/o

Funcionário(a) público

13

20%

Profissional liberal

4

150.0'

Outros

2

3%

64

100%

Total

Fonte: Dados primários (2007)

Empresario(a)
11%

Funcionario(a)
público(a)
20%

AutOnom o(a)
5%

Aposentado(a)

Profissional liberal
6%

Outros
3%

Gráfico 5: Atividade profissional
Fonte: Dados primários (2007)

Ao verificar a atividade profissional, constatou-se que 33% dos respondentes são
empregados em empresas privadas, 20% são funcionários públicos, 16% são do lar, 11% são
empresários, 6 % são aposentados e igualmente pra profissionais liberais, 5% são autônomos
e 3% classificam-se em outras categorias.
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Tabela 6: Bairro
Bairro

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

Agronômica

25

39%

Centro

11

17%

Trindade

9

14%

Itacorubi

4

6%

João Paulo

2

3%

Monte Verde

2

3%

Pantanal

2

3%

Outros

9

14%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Agronómica

40%

Trindade
14%
Outros

14%

Pantanal
3%

Monte Verde
3°,i0

Joao Paulo

itacorubi
6%

Gráfico 6: Bairro
Fonte: Dados primários (2007)

Com relação ao bairro de residência dos pesquisados, houve considerável variação,
sendo citadas sete bairros em localizações. Porém, houve grande predomínio do bairro onde
se encontra localizado as instalações da Escola, bairro Agronômica, representando 40% das
respostas. 0 bairro do Centro, localizado muito próximo ao da Agronômica, teve 17% das
respostas e os moradores dos bairros Trindade e Itacorubi representam 14 e 6%
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respectivamente. Moradores do bairro João Paulo, Pantanal e Monte Verde representam 3%,
os outros bairros aqui não citados, como, Saco dos Limões, Campeche, Cacupé Ribeirão da
Ilha, Estreito, Canavieiras, Carvoeira, Córrego Grande, Campinas

e Santa Mônica

representam um total de 14%, dos pesquisados. Esses dados comprovam que grande parte dos
entrevistados reside próximo as instalações da organização.
Tabela 7: Quantidade de filhos matriculados na Escola Marco Inicial
N° de filhos na escola

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

1

49

77%

2

15

23%

64

100%

Total
Fonte: Dados primários (2007)

1 filho matriculado
77%

1

.2 filhos m atriculados
23%

Uralic° 7: Quantidade de filhos matriculados na Escola Marco Inicial
Fonte: Dados primários (2007)

A quantidade de filhos matriculados na Escola comprova a redução da natalidade que
vem ocorrendo ao longo dos anos no Brasil, segundo pesquisa do IBGE (2007), onde mostra
que desde a década de setenta, vem ocorrendo uma redução significativa na taxa de
natalidade. Portanto, 77% dos pesquisados possuem apenas urn filho matriculado e 23%
possuem dois. Nenhum dos pais que responderam o questionário possui três e quatro ou mais
filhos matriculados.

81

43.2 Pesquisa

comunicaçAo

Esta segunda parte do questionário permite ao pesquisador obter informações de quais
fatores, aspectos ou variáveis influenciam de maneira positiva ou negativa a opinião dos pais
quanto ao funcionamento da comunicação entre escola/família na Escola Marco Inicial.
O questionário elaborado é composto por questões fechadas, sendo que no final do
mesmo, a pesquisadora deixa um espaço para criticas e/ou sugestões quanto ao tema proposto.
Portanto, esse capitulo se refere A análise dos resultados relativos A pesquisa da comunicação
propriamente dita, por meio de dados quantitativos e qualitativos e suas análises.
Tabela 8: Série
Série

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

Educação infantil

16

25%

Fundamental - 2 a 5' série

31

48%

Fundamental - 6' a 9' série

17

27%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Fundamental
6' a 9 a série
27

Gráfico 8: Série
Fonte: Dados primários (2007)
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Quanto aos principais motivos, por gra

de prioridade, que levaram os pais a escolher

pela Escola Marco Inicial estão: com grau u

de prioridade a localização, que obteve 33%

das respostas, com grau dois está à qualidade

e ensino com 41%, com o grau três o prego

com 28%, seguindo em quarto o atendimento com 44%, com grau cinco veio a estrutura
fisica com 39%, depois os funcionários da e ola, representando 47% e por fim, a última
colocação, a indicação com 58%. Estas respo as mostram a grande dedicação da escola em
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saber se posicionar, em oferecer um ensino e qualidade e atender bem sua clientela. Esta
pesquisa revelou urn dado muito importante p a os gestores da escola.
Tabela 10: Freqüência dos pais na escola
Freqüência na escola

Freqüên ta absoluta

Freqüência relativa

Não freqüenta

1

2%

Eventualmente

30

47%

Diariamente

33

51%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Não frequenta
2

Gráfico 10: Freqüência dos pais na escola
Fonte: Dados primários (2007)

Com relação à freqüência dos pais na escola, 51% vão à escola diariamente, 47%
freqüentemente e 2% não freqüentam. Com estes dados, pode-se analisar que os pais que
freqüentam diariamente a escola, são pais que costumam pegar e levar seus filhos e os pais
que responderam a opção freqüentemente, pois são pais que muitas vezes os filhos fazem uso
de transporte escolar e assim sendo, vão à escola de vez em quando para pagamentos,

reunilies, entre outros.
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Tabela 11: Hábito de verificar a agenda escolar diariamente
Verifica agenda

Freqüênci absoluta

Freqüência relativa

Algumas vezes

6

9%

Nunca

1

2%

Sempre

5

89%

Total

6

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Algum as vezes
Nunca
2%

Gráfico 11: Hábito de verificar a agenda escolar diariam nte
Fonte: Dados primários (2007)

Em relação ao quesito do hábito diário dos pais verificarem a agenda escolar de seus
Mhos, 89% responderam que verificam diaria

ente, já 9% verifica somente algumas vezes e

2% nunca verificam. Esta questão mostrou u

resultado bem positivo, pois a maioria dos

respondentes está a par das normas e avisos co tidos na agenda escolar, mostrando assim, um
grande interesse dos pais.
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Tabela 12: Conhecimento e cumprimento dasormas escolares
,

Conhecimento das regras

Freqüê cia absoluta

Freqüência relativa

Não conhece

6

9%

Conhece, cumpre as vezes

11

17%

Conhece, cumpre sempre

47

74%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

;■ Igum
vezes

1

Gráfico 12: Conhecimento e cumprimento das normas
Fonte: Dados primários (2007)

colares

Um ponto muito importante analisado oi quanto ao conhecimento e cumprimento das
normas escolares contidas na agenda escolar, onde os respondentes que assinalaram a opção
"conhecem" foi um índice de 91% , sendo q e desses 91%, 74% cumprem essas normas e
17% cumprem somente algumas vezes. Poré surgiu um dado preocupante para a instituição,
que foi o fato de 9% dos respondentes não ter
filhos possuem a agenda escolar.

conhecimento das normas escolares, pois seus
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Tabela 13: Assinatura dos pais na agenda dos alunos/filhos
Assina a agenda

Freqüê

ia absoluta

Freqüência relativa

Algumas vezes

10

16%

Sempre

54

84%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Gráfico 13: Assinatura dos pais na agenda dos alunos/filhos
Fonte: Dados primários (2007)

Um considerável número de pais respondentes, 84% costuma assinar a agenda escolar
sempre que solicitado e apenas 16% assinam algumas vezes.
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Tabela 14: Participações nas reuniões de pais

outros

Participação nas reuniões Freqüê cia absoluta

Freqüência relativa

Nunca

3

5%

Algumas vezes

21

33%

Sempre

40

62%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Nunca
5%

Algumas vezes
33%

Gráfico 14: Participações nas reuniões de pais e outros
Fonte: Dados primários (2007)

No que se refere a participação dos p is em reuniões e demais eventos organizados
pela escola, 62% dos pais respondentes partic pam sempre, 33% participam algumas vezes e
5% nunca participam.
Estes dados mostraram grande rela

-

o com o que é observado diariamente na

organização, porém, em relação à maioria ter citado a participação em reuniões surpreendeu,
pois, um dos principais pontos destacados

ela escola é a baixa freqüência dos pais em

reuniões. No entanto, isto pode ser justificado or acreditar que a grande maioria dos pais que
responderam os questionários são pais mais p rticipativos, pais que possuem grande contato
com a organização.
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Tabela 15: Qualidade da comunicação dos pro 'essores com pais e alunos
Qualidade

Freqiiên cia absoluta

Freqüência relativa

Regular

2

3%

Bom

28

44%

Muito bom

34

53%

64

100%

Total
Fonte: Dados primários (2007)

Gráfico 15: Qualidade da comunicação dos professores com pais e alunos
Fonte: Dados primários (2007)

Em relação A. qualidade na comunicação do professor com os pais e alunos, 53% dos
respondentes afirmam ser muito boa, 44% responderam que é boa e 3% acham a comunicação
regular. Apesar de os professores jamais conseguirem contentar todos os pais, mesmo assim
ficaram muito satisfeitos com este resultado e devido aos 3% dos pais acharem a comunicação
regular, tali com que fiquem mais motivados a cativar ainda mais pais e alunos.
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Tabela 16: Conhecimento da metodologia de
Conhecimento

sino utilizada pela escola

Freqüên ia absoluta

Freqüência relativa

Não conheço

3

5%

Conheço pouco

20

31%

Conheço

41

64%

Total

t54

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Gráfico 16: Conhecimento da metodologia de ensino uti izada pela escola
Fonte: Dados primários (2007)

Quanto ao conhecimento da metodol

ia de ensino da escola, 64% dos pais dizem

conhecer, 31% conhecem pouco e 5% dizem não conhecer. Esta questão causou estranheza
por parte da direção da escola, pois no ato da matricula ou na sua renovação sempre é
explicada a metodologia pedagógica da escol • Além do que, a direção informou que a cada
inicio de ano letivo, os pais são convocados

ara uma reunido inicial, onde é apresentado o

sistema de ensino que a escola se utiliza e a m todologia de ensino.
Em contrapartida, o que ocorre é que m itos pais não comparecem a esta reunião.
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Tabela 17: Qualidade na comunicação entre a secretaria escolar com os pais
Qualidade

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

Regular

4

6%

Bom

30

47%

Muito bom

30

47%

64

100%

Total
Fonte: Dados primários (2007)

Gráfico 17: Qualidade na comunicação entre a secretaria escolar com os pais
Fonte: Dados primários (2007)

Outro ponto analisado foi a qualidade na comunicação da secretaria escolar com os
pais e dentre os respondentes, onde 47% ac lam a comunicação muito boa e este mesmo
percentual acham boa e apenas 6% dos pais respondentes acham a comunicação regular.
Apesar deste índice de 6% representar dentro da amostra apenas 4 respondentes, ainda assim é
um fator de preocupação para a secretaria, que deve fazer um estudo sobre este
descontentamento.
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Tabela 18: Importância da participação da família na Escola Marco Inicial
Grau de importância

Freqiiê cia absoluta

Freqüência relativa

Pouco importante

2%

Importante

17

27%

Muito importante

46

71%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Pouco importante

2%

Im portanto
27%

Gráfico 18: Importância da participação da família na E ola Marco Inicial
Fonte: Dados primários (2007)

No aspecto importância da participaç o da família na escola, a maioria dos pais
respondente (71%) concorda que é muito impo ante, 27% consideram importante e 2% pouco
importante. Ao mesmo tempo em que, a es

la fica satisfeita com esta análise, devido a

grande importância do tema, porém preocu a-se, pois, ainda um respondente não acha
importante esta participação, causando estranh za esta atitude.
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Tabela 19: Tipo de relação entre escola e fami ia por grau de funcionalidade
Tipo de comunicação

Freqüênc ia absoluta

Freqüência relativa

Da escola para a família

6

25%

Da família para a escola

6

9%

Escola/Família (ambas)

42

66%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Gráfico 19: Tipo de relação entre escola e familia por grau de funcionalidade
Fonte: Dados primários (2007)

Ao verificar a opinião dos pais respoldentes em qual relação, a funcionalidade da
comunicação se destaca mais, 66% declararam funcionar em ambas as relações, tanto da
escola para família, como da família para a escola. Em seguida 25% , acham que funciona
mais na relação da escola para a família e 9% dizem funcionar mais na relação da família para
a escola.
Acredita-se que a comunicação na relação família/escola não é considerada pelos
respondentes como algo problemático, pois, através dos resultados obtidos, constatou-se que a
maioria dos pais confia que a relação família/escola existe.
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Tabela 20: Receptividade e atenção a criticas o U sugestões
Receptividade a critica

Freqüênciia absoluta

Nunca

Freqüência relativa
3%

Algumas vezes

o

16%

Sempre

2

81%

Total

1 0 0%

Fonte: Dados primários (2007)

Nunca

3%

Algu as vezes
16%

Gráfico 20: Receptividade e atencio a criticas ou sugest es
Fonte: Dados primários (2007)

No que se refere à receptividade da es ola quanto A. atenção as criticas e/ou sugestões
dos pais, 81% dos respondentes disseram ue sempre são atendidos pela escola, 16%,
assinalaram que algumas vezes e 3% respond ram que nunca foram atendidos. 0 importante
nesta questão foi que a grande maioria está sa sfeita, e a escola deve continuar melhorando e
esforçando-se para cada vez mais conquistar s a clientela, inclusiva a clientela que se mostrou
insatisfeita.
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Tabela 21: Suficiência das ferramentas de com unicação utilizada pela escola
Suficiência

Freqüênci absoluta

Freqüência relativa

Não

2%

Sim

5

89%

Mais ou menos

6

9%

6

100%

Total
Fonte: Dados primários (2007)

Mais ou menos
No

9%

2%

Gráfico 21: Suficiência das ferramentas de comunicação jtilizada pela escola
Fonte: Dados primários (2007)

Quanto à suficiência das ferramentas tilizadas pela escola, dos respondentes, 89%
consideram suficientes, 9% considera mais ot.. menos e 2% não consideram suficiente. A
direção da escola informa que se utiliza de t odas as ferramentas que estão ao alcance da
escola para comunicar-se cada vez mais e m elhor com sua comunidade escolar. Citando
algumas delas, têm-se: agenda escolar, cony ersas diárias, reuniões, telefonemas, e-mail,
murais, entre outros. Porém, está sempre aberta a novas idéias para melhoria desta questão.
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Tabela 22: Resultados das reuniões de pais marcadas pela escola
Opinião

Freqüência absoluta Freqüência relativa

Demonstra o interesse da escola

20

31%

Demonstra o interesse da escola e dos pais

43

67%

1

2%

64

100%

Não resolve nada
Total
Fonte: Dados primários (2007)

Demonstra o
interesse da escola

31%

Mao resolve nada

2%
C

Gráfico 22: Resultados das reuniões de pais marcadas pel escola
Fonte: Dados primários (2007)

Em relação As reuniões agendadas pela escola, os respondentes acham (67%) que hit
um grande interesse de ambas as partes (es •III Ia e família), 31% acham que só há mais
interesse da escola e 2% dizem que estas reuniii s não resolvem nada.
Segundo os professores, muitas vezes s pais não gostam de escutar e não admitem
que seus filhos tenham notas baixas, que não

tudam, ou que estejam sem interesse na sala

de aula, e conseqüentemente, jogam suas culpa para a escola ao invés de tentar se unir para
juntos (escola e pais) solucionarem o problema

I. ara

o bem do aluno.
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Tabela 23: Opiniões sobre a não proximidade

a relação escola/família atualmente

Opinião

Freqüência absoluta

Freqüência relativa

Concordo

24-

37%

Concordo parcialmente

23

36%

Não concordo

17

27%

Total

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Tabela 24: Motivos

M o tiv o

Freqüência absoluta

Desinteresse da escola

Freqüência relativa

2%

Desinteresse dos pais

4

6%

Pouco tempo para ir à escola

6

9%

Rotina dos pais
Não concordam ou concordam
_Earcialmente

13

20%

40

63%

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)

Pouco

tempo para
ir à escola

Não Concordo

DesuitcH
tesse
Í

esinte
re SS

Gráfico 23: Opiniões sobre a não proximidade na relaçà
Fonte: Dados primários (2007)

Na questão 24 do questionário,

o

escola/família atualmente. Qual motivo?

pais foram indagados corn o seguinte

questionamento: Você concorda que a relaçao escola/família atualmente não está muito

98

próxima? Constatou-se que 37% concordarn com esta afirmativa, 36% concordam
parcialmente e 27% não concordam.
Para os respondentes que concordaram, f?i perguntado, qual motivo está ocasionando
este distanciamento e os mesmos responderam que: 20% dizem que é devido A rotina dos pais,
9% possuem pouco tempo para ir A escola, 6% acham que há desinteresse dos pais e 2%
dizem ser desinteresse da escola. O restante somou os 36 e os 27% (num total de 63%), que
não concordaram ou concordaram parcialmente com a pergunta realizada.
Independente dos motivos citados quanto aos pais que concordam que a relação entre
escola/família atualmente não está muito próxima, o que mais importa para a escola, segundo
seus gestores é fazer esta reaproximação, através de ações para resgatar a presença dos pais na
escola. Isso requer um bom planejamento e já está inserido no PPP da EMI.

QUESTÃO 26
Tabela 25: Ferramentas de comunicação entre familia e escola - Grau de importnca (1° a 5°)
GI au de
Pnouda de

Agenda escolar
Req.
Freq.
absoluta relativa

Dialogos diaiios
Freq,
Freq.
absoluta relativa

Reunides de pais
Freq,
Reg,
absoluta relativa

Telefone

F-mail

Freq.

Freq.

absoluta

relativa

Reg

Freq.

absoluta relativa

10

45

70%

7

11%

7

11%

1

• .0

4

6%

20

15

23%

22

34%

14

22%

8

1 3%

5

8%

5%

15

23%

24

38%

14

22%

8

13%

ON

11

17%

10

16%

33

52%

10

16%

.,1,0
4'

C1

,z,.
,

1

.,,,.

14%

9

14%

8

13%

37

58%

Total

64

IOW ,:,

low 0

64

100 0 0

64

100%

64

1009.4

Fonte: Dados primarios (2007)

45 -

40 -

35 -

II 'de entrev ista dos

30 -

25 -

20 -

15 -

10 -

5-

Agenda escolar

Diálogos diários

Reuniões de pals

Telefone

Gráfico 24: Ferramentas de comunicação entre familia e escola - Grau de importãnca (1° a 5 0)
Fonte:Dados primários (2007)

E-mail
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Entre as ferramentas de comunicação utilizadas pelos pesquisados para contato com a
escola, a grande maioria (70%) prefere utilizar a agenda escolar como o melhor meio de
comunicar-se com a Escola. Já os diálogos diários aparecem como segunda prioridade dos
pais com 34%, as reuniões de pais seguem corn a terceira posição com 38% da preferência.
Na quarta posição têm-se os telefonemas com 52% dos respondentes. Por fim, os e-mails
representando 58% na quinta e última posição.
Estes dados mostram que os pais se uti izam das diversas formas de comunicação,
porém, usam algumas ferramentas em maior grau de importância que outras. Conclui-se que
uma pequena parcela utiliza a internet como meio de comunicação com a escola. Isto é algo
que a direção tem grande interesse em modificar, visto que seria muito significante para a
Escola a comunicação através da internet, pois esta pode trazer maior eficiência e rapidez para
a comunicação, sem custos para a empresa.

QUESTÃO 27
Tabela 26: Nível desatisfação relativo As ferramentas de comunicação utilizados pela Escola Marco Inicial

Nível de
satisfação

Agenda escolar

Dialog os diários

Reunges de pais

Murais

Eventos diversos

E-mail ou site

Telefone

Freq.

Freq.

Freq.

Freq.

Freq.

Freq.

het'.

Freq.

Freq.

Freq.

Freq.

Freq.

relativa

absoluta

relativa

absoluta

relativa

absoluta

relativa

Req.
absoluta

Freq.

absoluta

relativa

absoluta

relativa

absoluta

relativa

0i;

2

3%

1

.")%

0

13%

1

2%

1

2%

1

2'4

14%

15

23%

7

114

3

5%

11

17%

10

16%

21

33%

34

53%

33

52%

32

30%

26

41%

19

30%

21

33%

64

100%

64

100%

64

100%

Ruim

Regular

Born

18

28%

39

61%

37

58%

Muito bom

44

69%

14

22%

11

17%

Total

64

100%

64

100%

64

100%

Fonte: Dados primários (2007)
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Ruim 0
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Reuniões de pais

111111111116....
Rum 1
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M urais
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Diálogos diários

Ruim 0
Regular 2

Agenda escolar

No de entrevistados

Gráfico 25: Nível de satisfação relativo as ferramentas de comunicação utilizadas pela Escola Marco Inicial
Fonte: Dados primários (2007)

Quanto ao nível de satisfação dos pais respondentes. quanto A utilização das
ferramentas de comunicação utilizadas pela escola, foram apresentadas sete principais
ferramentas para análise da seguinte forma:
a)

agenda escolar: 69% consideram uma ferramenta muito boa, 28% boa, 35
regular e 0% ruim;
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b)

diálogos diários: 61% acham boa, 22% acham muito bom, 14% regular e 3%
ruim;

c)

murais: 58% consideram boa esta ferramenta, 23% regular, 17% muito boa e
25% ruirn;reunião de pais: 56% dizem ser muito boa as reuniões, 33% acham
boa, 11% dizem ser regular e 0% ruim;

d)

eventos diversos: 53% assinalaram que os eventos são bons, 41% acham muito
bons, 5% regular e 2% consideram ruim;
e-mail ou site: quanto ao uso de e4nails e site pela escola, 52% consideram ser

uma boa ferramenta de comunicação, 30% já consideram muito boa esta
ferramenta, 17% acham que é regular e 2% consideram ruim;

O

telefone: 50% dos pais que responderam ao questionário, consideram o uso de
telefone uma boa ferramenta de comunicação, já 33% consideraram muito boa,
16% acham regular e 2% ruim.

Estes dados mostram certo equilíbrio entre as respostas bom e muito bom, quanto
comunicação utilizada pela escola, e revela também a pequena parcela que consideram que as
ferramentas estão regulares e ruins. Porém, deve-se ter uma preocupação corn estes
respondentes que de alguma forma estão descortentes e a direção tem grande interesse em
melhorar cada vez mais as ferramentas de cominicaçào, evitando assim eventuais falhas e
ruídos.

4.6 SUGESTÕES DE AÇÕES CORRETIVAS

A análise das questões apresentadas neste estudo, resulta na constatação de que para
implantar qualquer tipo de programa com as famílias na escola, deve-se começar por
fortalecer a comunicação escola/família, pois é o requisito básico para qualquer forma de
envolvimento na comunidade escolar. A confiança, a troca e a cooperação são conseqiiéncias
naturais deste relacionamento.
Os pais podem ser envolvidos de diferentes formas e cabe A escola proporcionar uma
diversidade de modalidades para que isso aconteça. Os resultados aqui evidenciados foram
positivos para a escola, pois a maioria dos pais respondentes dessa análise se mostrou bem
satisfeitos com a comunicação entre escola/família.
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A primeira iniciativa que sera discutida entre os gestores da escola, corn seu quadro
funcional, será urna avaliação das reuniões de pais. E evidente certo desinteresse por parte de
alguns pais com esta ferramenta e cabe a escola fazer este resgate.
0 primeiro passo será avaliar a forma de como as reuniões de pais estão sendo
realizadas. Devem-se levar em consideração os critérios de escolha, quanto a dia e horário da
reunião, para que um maior número de pais compareça, e para que isso aconteça, deve-se
escutar a opinião dos pais quanto as suas disponibilidades e preferências.
Procurar levar em consideração a disposição das carteiras na sala de aula, realizar
dinâmicas de grupo, organizar reuniões não s6 de avaliação, mas também com ternas diversos
e de interesse dos pais. Disponibilizar dias e horários para atendimentos individuais, caso haja
interesse. Enfim, disponibilizar tempo nas reuniões para (a escola) ouvir os pais, pois mesmo
que haja desinteresse de alguns pais a escola não pode se omitir.
A agenda escolar revelou-se como a ferramenta mais importante (para os pais), pois é
através dela que a comunicação entre escola/famiha Dui, porém ainda é necessário fazer um
trabalho de conscientização com pais e professores para um melhor uso deste elemento. Tanto
pais, corno professores devem ter o hábito diário de verificar a agenda e assiná-la sempre que
for solicitado, bem como estar a par de todas as regras nela contidas e cumpri-las corn esmero.
A escola promovera na reunido inicial espaço para esclarecimentos, tanto referente a agenda,
como também para explicar a metodologia e o sistema de ensino da escola, pois alguns pais
demonstraram não ter conhecimento desse assunto.
Outra preocupação dos gestores da escola está em melhorar o uso dos e-mails, por ser
este uma ferramenta atual e rápida, onde a maioria dos pais possuem acesso. 0 que acontece,
é que muitos pais preenchem seus e-mails no ato da matricula e durante o ano mudam e não
informam a escola, consequentemente, muitos desses e-mails são devolvidos. A escola já
providenciou fichas de atualização de e-mail, que serão enviadas via agenda, para que os pais
periodicamente revisem este quesito. De acordo com dados dessa pesquisa, revelou que os
pais acessam pouco a Werner, como ferramenta para se comunicar com a escola.
Portanto, os gestores da Escola Marco Inicial, juntamente com sua equipe funcional,
podem fazer algumas alterações na comunicação, baseados nos dados obtidos com a pesquisa
enviada aos pais. De posse desses resultados aqui apresentados, a escola obteve subsídios para
melhorias constantes nas ferramentas e em tudo que envolve a comunicação. Fica aqui
registrado o compromisso da pesquisadora em divulgar os resultados tanto para a Escola
Marco Inicial, como para os pais respondentes ou fido.
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0 importante é que escola e família e tejam comprometidas, embora os pais que
participem da escola sejam uma minoria, pois e a minoria terá a capacidade de influenciar o

restante da comunidade escolar e promover a mu ança.
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5 CONCLUSÃO

A escola existe porque há alunos e estes alunos também são um pouco, filhos da
escola, porém vale ressaltar que a escola atua corno mediadora na educação e jamais poderá
substituir o papel da família. É necessário que a escola proporcione ações para aproximar a
família, trazê-la para dentro da escola e descobrir o que as famílias esperam e realmente

querem da escola. 0 ponto primordial é detectar qual tipo de troca deve existir entre
escola/família e como fazer fluir esta importante ornunicação.
No presente estudo, observou-se que as fe amentas utilizadas, tanto pela escola, corno
pelas famílias são o ponto de partida para uma comunicação eficaz, cada qual fazendo sua
parte e assumindo suas responsabilidades e seus erros.
Para Zagury (1996), alguns pais atualmente tendem a atribuir a educação dos filhos
aos professores e a escola, e muitas vezes não dão continuidade ao trabalho educativo
realizado, culpando os profissionais pelo insucesso dos filhos. t, portanto, fundamental
promover uma maior participação e colaboração entre escola/familia.
Para a Escola Marco Inicial, o sucesso clfl alunos depende da união de todos, escola e
família, lado a lado, com o mesmo objetivo, qual seja, o de ajudar seus alunos e filhos a

evoluírem, não só em conhecimentos, mas também nos nobres sentimentos de justiça e amor.
0 mundo de hoje é muito competitivo e a escola está em permanente mudança, mas os
verdadeiros valores devem ser inalteráveis. H'

de se convir que, a educação está num

momento contraditório, de inversão de papéis, assumindo algumas responsabilidades que
antes pertenciam ao ambiente familiar, devido a vários fatores da modernidade apresentados
no primeiro capitulo deste trabalho e nas respostas dos questionários.
Neste contexto, surge mais do que nunca a importância da comunicação na relação
escola/família, sendo que ambas devem caminhar juntas na formação dos alunos, confiando
uma na outra. Esta é uma area onde há muito am n a por fazer, para conscientizar e promover a
participação de todos no trabalho de educar.. A importância da troca é fundamental para a
aceitação dos princípios básicos entre família e e cola. Também é fundamental não confundir
a autoridade da escola corn a da família, poi uma não pode ser abalada pela outra. O
importante é a soma de esforços de ambas as part
Este trabalho buscou verificar e ana1isai as dificuldades presentes na comunicação
entre escola e família, pois mesmo que elas continuem ocorrendo, o fato está em não deixar
estas dificuldades gerarem conflitos e esses conflitos irem adiante. Os conflitos devem ser
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resolvidos da melhor maneira possível e atravé i deste caminho aproveitar as oportunidades
que irão surgir para promover o engrandeciment( como cidadãos.
0 objetivo 6 também o de aumentar a sat sfação dos pais dos alunos da Escola Marco
Inicial, dos próprios alunos, que vêem a escola corno seu segundo lar e de todo o corpo de
funcionários, que se sentirão gratificados em realizar sempre um Ótimo trabalho.
Essa pesquisa analisou a qualidade das ferramentas de comunicação prestada pela
escola, através de um questionário direcio ado aos pais dos alunos regularmente
matriculados. No processo de tabulação se obte e um parâmetro para análise dos inúmeros
aspectos abordados, como: qual ferramenta lospais consideram mais importante na
intermediação da comunicação, qual a satisfação dos pais em cada ferramenta que a escola
oferece, entre outros aspectos relevantes ao estudo.
Esses dados forneceram a resposta ao problema proposto, pois possibilitou o acesso As
informações relevantes sobre a percepção dos pais quanto As ferramentas de comunicação
oferecidas pela Escola Marco Inicial. Com isso, pôde-se reconhecer que os clientes, em sua
grande maioria, sentem-se satisfeitos com o processo de comunicação instalado. Observou-se
também que uma pequena parcela desses pais consultados, porém uma parcela não menos
significativa, julgou não ter conhecimento ou não fazerem uso de algumas ferramentas,
..
preocupando os gestores da Escola, que tomarão inovidencias para descobrir o motivo do não
conhecimento de algumas ferramentas, que tanto pode ser falha da escola, como desinteresse
de alguns pais. Por isso a importância das ações corretivas.
Dessa forma, esse estudo buscou respostas relativas As questões sobre a comunicação
na prestação de serviços educacionais e buscou também uma mudança de postura, tanto por
parte da escola, corno por parte dos pais, levando ern consideração que ambos devem estar
abertos a mudanças em prol de toda a comunidade escolar.
Portanto este estudo de caso teve o propósito de alcançar todos os objetivos propostos,
desde especificar quais as ferramentas de comunicação utilizadas na relação família/escola,
descrever como a comunicação acontece na instituição de ensino, verificar se a comunicação
esta de acordo com o PPP da Escola, ate ser iossivel apontar as falhas no processo que
permitissem propor sugestões.
Por fim, é possível constatar que foram alcançados os objetivos específicos propostos
no inicio do trabalho, resultando no cumprimento do objetivo geral referente ao
funcionamento da comunicação na relação escola/família da Escola Marco Inicial.
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APÊNDICE A —

ESTIONARIO

0 presente questionário pretende fazer um levantamento referente ao funcionamento
da comunicação na relação Escola/Família na Escola Marco Inicial, e apresenta dados para
fins acadêmicos de trabalho de conclusão de curso.
Gostaria de solicitar que os (as) senhores (as) lessem as perguntas abaixo com atenção e
respondessem da maneira mais sincera possível. Sua participação é fundamental.
As respostas servirão para elaborar um relatório que poderá resultar em mudanças na
comunicação da Escola, de acordo com sugestões e reivindicações consideradas justas e
importantes referente ao tema.
Não há necessidade de sua identificação e a autora do questionário garante o sigilo das
respostas. Favor responder o questionário marcando corn um X na opção de resposta que você
julgar mais adequada.
1. Qual o seu sexo?
8. Em qual série seu(sua)
está matriculado?
a) Feminino
b) Masculino
2.

3.

Qual é a sua idade?
a) De 20 a 30 anos
b) De 31 a 40 anos
c) Mais de 40 anos
Qual é o seu estado civil?
a) Solteiro(a)
b) Casado(a)
c) Separado(a)
d)
e) Outro. Qual?

4. Quantos dependentes você possui?
a)
b) 2
c) 3
d) 4 ou mais
5.

Qual sua atividade profissional

a) Aposentado
b) Do lar
c) Autônomo
d) Profissional Liberal
e) Empresário (a)
O Funcionário (a) público (a)
g) Empregado (a) empresa privada
h) Outro. Qual?
6.

Em que bairro você reside?

7. Quantos Mhos você tem matriculado na
Escola Marco Inicial?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 ou mais

a) Educação Infantil
b) Ensino Fundamental de 2' a 5' serie
c) Ensino Fundamental de 6' a 9 3 série
9.

Assinale os principais motivos que o
levou a escolha pela Escola Marco
inicial? Favor ordenar por grau de
importância enumerando de 1 a 7.

a) ( ) Preço
b) ( ) Localização
C) ( ) Atendimento
d) ( ) Qualidade de ensino
e) ( ) Estrutura física
O ( ) Funcionários
g) ( ) Indicação
h) Outros. Quais?
10. Você freqüenta a Escola Marco Inicial
com que freqüência?
a) Diariamente
b) Eventualmente
c) Não freqüenta
11. Voce tem o hábito de verificar a agenda
escolar de seu (sua) filho(a)
diariamente?
a) Sempre
b) Algumas vezes
c) Nunca
12. Você tem conhecimento de todas as
normas escolares contidas na agenda
escolar de seu (sua) fillio(a)?
a) Sim
b) Não
13. Se a resposta da questão anterior for
"SIM". Você as cumpre?
a) Sempre
b) Algumas vezes
Nunca

14. Você assina a agenda escolar sempre
que solicitado pela Escola Marco
inicial?
a) Sempre
b) Algumas vezes
c) Nunca
15. Você participa de Reuniões de Pais,
Festividades, Mostras de Trabalhos
quando convocado e/ou convidado pela
Escola Marco Inicial?
a) Sempre
b) Algumas vezes
c) Nunca
16. Como é a comunicação do professor(a)
de seu(sua) filho(a) com você?
a) Muito bom
b) Bom
c) Regular
d) Péssimo
17. Voce sabe qual metodologia pedagógica
a Escola Marco Inicial utiliza?
a) Conheço
b) Conheço pouco
c) Não conheço
18. Como você considera a comunicação da
Secretaria Escolar com a família, no que
diz respeito ao envio de e-mails, avisos
na agenda escolar, entre outros?
a) Muito bom
b) Bom
c) Regular
d) Ruim
e) Péssimo
19. Você considera importante a
participação da família na Escola Marco
Inicial?
a) Muito importante
b) Importante
) Pouco importante
d) Não é importante
20. Na sua opinião (numa visão geral), a
comunicação funciona mais em qual
relação:
a) Da Escola para a Família
b) Da Família para a Escola
c) Escola/Família (ambas)

21. Quando você vai a Escola Marco Inicial
fazer alguma critica ou sugerir algo, é
bem recebido? Seu problema é visto
com atenção?
a) Sempre
b) Algumas vezes
c) Nunca
22. Você considera suficientes as
*ferramentas que a Escola NI a rco
Inicial utiliza para comunicar-se com a
família?

a) Sim
b) Não
c) Mais ou menos
* jerramentas silo os meios de comunicava°
que a escola utiliza, corno: avisos,
correspondências, e-mails, agenda, telefone,
entre outros.
23. Qual sua opinião sobre as Reuniões de
Pais marcadas pela Escola Marco
Inicial?
a) Demonstra o interesse da escola
b) Demonstra interesse dos pais
c) Demonstra interesse da escola e
dos pais
d) Não resolve nada
24. Voce concorda que a relação Escola+ ,
Família atualmente não está muito
próxima?

a) Concordo
b) Concordo parcialmente
c) Não concordo
25. Se a resposta da pergunta anterior for
"concordo", você acha que é devido
que fator?
a) Rotina dos pais
b) Pouco tempo para ir à escola
c) Desinteresse da escola
d) Desinteresse dos pais
e) Outros. Quais?
26. Assinale quais as ferramentas de
comunicação entre Família -3 Escola,
que você considera mais importante.
Favor enumerar de 1 a 5
respectivamente por grau de
importância e de uso.
a) ( ) Agenda Escolar
b) ( ) Diálogos diários
c) ( ) Reunibes de Pais
d) ( ) Telefone
e) ( ) E-mail
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27. Com relação as ferramentas utilizadas pela Escola Marco Inicial no processo de comunicaciio com a
família, assinale com um X o nível de satisfacAo considerado por você para cada item.

Ferramentas de Comunicação

Nivel de Satisfação

Muito

m

Rom

Regular

Ruim

Agenda Escolar
Diálogos diários

Murais
Reuniões de Pais
Eventos Diversos
E-mail e/ou site
Telefone

Caso queira expressar quaisquer opiniões, criticas, sugestões ou complementar alguma questão
anterior relacionado ao tema Comunicação entre Escola/Família, favor utilizar as linhas abaixo.
(quem já se manifèstou no questionário de pré-teste, não precisa se manifistar agora)

O importante é que escola e família estreitem srus laços e sejam parceiros em prol do hem
comum de toda comunidade escolar.
OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO!

APÊNDICE B — DEPOIMENTOS

"0 Marco Inicial é uma Escola Extraordinária. Mas sempre podemos aprimorar algo".
"A Escola deve manter os horários pré - estabelecidos em ocasiões especiais. Exemplo: Chá da
Vovó que foi mal planejado".
"As Reuniões Iniciais são muito importantes para a Escola colocar o que vai ser trabalhado
durante o ano com os alunos".
"Não tenho muitas duvidas, somos novos na Escola, mas estamos adorando o carinho e a
atenção de vocês com nossos pequenos".
"Achei muito importante a iniciativa desse censo
"Percebo que alguns pais vem se omitindo em relação ao cotidiano da vida escolar de seus
Mhos, deixando todas as responsabilidades para a Escola, quando o assunto é educação.
Acham que pagando o colégio, podem transferir sta responsabilidade. Pais omissos!"
"Necessita mais atividades de integração".
"Parabenizo todos os professores e colaboradores pelo trabalho, pelo respeito e pela dedicação
aos alunos e pais".

Pouca utilização da Agenda Escolar, ela não deveria ser usada s6 para avisos. Fica a
sugestão!"
"É através da educação interpessoal que se desenvolve a sociedade; e a escola é o primeiro
"campo" externo do ambiente familiar, que proporciona a vivência e experiência nesse
aspecto. Acredito que estar sempre procurando melhorar a comunicação é o verdadeiro
caminho para o aprimoramento. Desejo Sucesso!".

"Agradeço pela dedicação de sempre e dizer queiste ano deixarei a escola, pois meu filho irá
se formar. Espero que a outra escola que ele eqiientara, desempenhe tão bem a função
educadora como no Marco Inicial, que faz com preza".
"As Reuniões de Pais são ótimas, mas gostaria de ter mais reuniões individuais e gostaria ter
mais contatos com os outros professores".
"Tenho particularidades e tenho recebido atenção especial do colégio, cuja compreensão eleva
o espirito daquelas que além do negócio, existe a relação humana. Desejo muito sucesso no
futuro!"

Parabéns a todos pela coragem. Acredito em voeis!"
"Na minha opinião, o aprendizado deve será pleno quando a família está integrada a Escola,
seja ela pública ou privada. A formação de uma sociedade melhor corn essa integração".

