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Participação dos pais na escola: diferentes expectativas  

Andréa V. Zanella * 
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Ivo V. Côrte **  

Jardel S. da Silva ** 

Desde agosto de 1994 vem sendo desenvolvido, em uma escola da 
rede pública municipal de ensino de Florianópolis/SC, o projeto de extensão 
“A Relação Escola x População Atendida: construindo uma nova interação”. 
Este projeto atendeu a uma solicitação da própria instituição que, entre outras 
coisas, almejava melhorar a participação dos pais na escola.  

À primeira vista, incrementar a participação dos pais significa 
visualizar a escola como um espaço democrático em que as pessoas podem 
exercer a sua cidadania. O conceito de cidadania tal como o entendemos 
refere-se a como as pessoas se constituem enquanto sujeitos ativos de sua 
própria história e da sociedade.  

E como a escola pode contribuir para isso? Um dos caminhos seria 
organizar-se democraticamente, possibilitando a todos os envolvidos no 
processo ensino/aprendizagem (pais, alunos, professores, merendeiras, 
faxineiras, diretores, supervisores e orientadores escolares, entre outros) o 
espaço à voz, à vez e ao voto.  

Conforme Paro, para se conquistar uma gestão escolar democrática, 
utopia entendida como um vir a ser, faz-se necessário, inicialmente, “tomar 
consciência das condições concretas, ou das contradições concretas, que 
apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações 
do interior da escola” (Paro, 1987:51). As relações no interior da instituição 
escolar, bem como desta para com a comunidade a que atende são 
produzidas historicamente e, portanto, constituídas a partir de certos 
pressupostos. Tais pressupostos pautam-se, em nossa sociedade, no 
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capitalismo liberal; levam, pois, a crer que as oportunidades, principalmente 
no que tange às escolas públicas, são abertas a todos, sendo a escola 
instrumento de equalização social. O que se vê, no entanto, são escolas 
produzindo fracasso escolar, exclusão, servindo como instrumento do 
Estado para a manutenção do “status quo” vigente.  

A ambientação democrática, em contrapartida, pode mudar esse 
papel historicamente construído dentro das esferas do capitalismo, dando 
ensejo a um importante salto qualitativo para a própria escola, pois, como 
discute Demo (1989, p.75): 

O que imprime qualidade à escola é menos a localização estatal do 
que a ambiência democrática que a cerca. Sem controle democrático 
tudo no Estado se torna impune – também a escola – ou deriva para o 
atendimento elitista. Assim, uma escola estatal fora do controle 
democrático tende a ser oferta pobre para o pobre, ou lugar de 
corporativismos particulares, ou ainda, se for boa, de acesso 
exclusivo à elite.  

Sem ambientação democrática não há como participar efetivamente 
das atividades da escola; sem ambientação democrática a escola, por sua 
vez, não assume papel de instrumento de emancipação da comunidade na 
qual se insere. A emancipação acima citada é aqui entendida como a forma 
da comunidade retirar-se “...da situação de objeto de manipulação, de 
cuidados, de assistência, para fazê-la sujeito de seu próprio destino” 
(ibidem). Nesse sentido, a comunidade deve, assumindo um papel 
emancipatório, exercer o controle democrático das instituições do Estado. O 
Estado, em contrapartida, não pode ser visto como uma espécie de órgão 
filantrópico que lhe presta favores e serviços de ordem assistencial. É no 
exercício desse controle democrático que a comunidade pode assegurar para 
si serviços públicos de qualidade, entre os quais a escola.  

Serviços públicos de qualidade representam direitos do cidadão – 
assegurados constitucionalmente – e não favores do Estado. Essa 
participação, no entanto, que caracterizaria uma gestão escolar democrática, 
conforme Paro (1987), ainda se encontra distante da realidade de boa parte 
das escolas brasileiras. Afinal, como destaca o autor, não basta somente 
reivindicar a participação de todos os segmentos – aí incluídos os pais –, é 
importante criar mecanismos para que essa participação possa se realizar.  
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Ora, se a escola realmente deseja transformar-se, assumindo uma 
postura democrática, faz-se necessário explicitar contradições inerentes aos 
discursos de pais e do coletivo escolar em relação ao entendimento do que é 
participação. Afinal, do que os professores falam quando reivindicam uma 
maior participação dos pais? É a expectativa da gestão democrática que 
permeia este discurso? E quanto aos pais, consideram sua participação 
expressiva? Será que vislumbram a possibilidade de sua participação ser 
estendida aos vários aspectos da vida escolar?  

A pesquisa realizada procurou, justamente, explicitar tais 
contradições através da coleta de dados dos discursos de pais e do coletivo 
da escola. A confrontação das falas destes dois grupos nos revelam 
diferenças tanto no que se refere à participação efetiva dos pais na escola, 
quanto na expectativa de cada um dos segmentos sobre essa participação. 
São essas diferenças e suas implicações que nos propomos a apresentar 
neste trabalho, contribuindo assim para a discussão de um tema cuja 
bibliografia é escassa.  

A fala dos pais sobre a escola  

Para conhecermos a população atendida pela escola, foco do presente 
trabalho, foram realizadas, através de visitas domiciliares, entrevistas com 
uma amostra de 30% das famílias que têm crianças matriculadas da 1ª à 4ª 
série do 1º grau, totalizando 48 famílias.  

A realização dessas entrevistas possibilitou a coleta de dados 
significativos sobre as expectativas dos pais em relação à escola, aos 
professores e quanto ao rendimento dos próprios filhos, dados estes que 
apresentamos a seguir, sintetizados.  

Para 25% dos entrevistados a escola é “muito importante”, ou seja, ela 
significa tudo na vida de uma pessoa; para este grupo, sem escola o indivíduo 
não tem futuro: “Tem que ter educação, é fundamental, para ser alguém na 
vida” (sic). Com respostas similares, temos 56% da população investigada, 
que destacou a importância da escola. Somente para 19% dos entrevistados a 
escola é “irrelevante”. Estes pensam que a escola pública é muito inferior às 
outras, pois faltam recursos e a preparação profissional é inadequada. 



135 
 

Percebe-se que grande parte dos pais (41,35%) acredita que a escola 
seja o ambiente onde se dá o processo ensino-aprendizagem. Uma 
percentagem de 36,95% percebe a escola como um caminho para a 
ascensão social, ou seja, a escolarização é a esperança de uma vida melhor. 
Esse dado também é observado por Gomes (1982); a autora constatou que a 
visão das classes trabalhadoras em relação à escola é justamente a de elevar 
o nível socioeconômico de quem por ventura conseguir passar por ela. Essa 
esperança é facilmente constatada: apesar do fracasso eminente, 
caracterizado pelos altos índices de reprovação e evasão escolar, os pais das 
camadas populares continuam matriculando seus filhos, insistindo em 
acreditar na instituição escolar como um caminho para um futuro melhor 
para os mesmos (Ceccon, 1990; Ferreti, 1988).  

Com relação à participação dos pais nas atividades da escola, a maioria 
diz participar principalmente de reuniões para as quais são convocados 
(60,5%). Outros 29% não participam frequentemente das atividades da 
escola; isso pode ser explicado devido à falta de tempo, pois muitos pais 
trabalham o dia todo e quando chegam em casa, querem descansar. 

Outro fator que influencia o não comparecimento às reuniões diz 
respeito ao horário destas. Reuniões realizadas pela manhã ou a tarde 
contam com a participação de um pequeno número de pais; já as realizadas 
à noite tem ocasionado, por sua vez, um aumento significativo da 
frequência destes.  

A fala do coletivo da escola em relação aos pais  

Partindo das informações obtidas junto às famílias, foi levantada a 
hipótese de que o fator que poderia estar dificultando uma maior integração 
comunidade/escola seria a divergência de expectativas no que se refere à 
participação dos pais no contexto escolar.  

Sendo assim, realizamos entrevistas semidirigidas com uma amostra 
significativa de professores, equipes técnico-administrativa e de apoio da 
escola (aproximadamente 30%).  

No que se refere à participação dos pais na Escola, a maioria dos 
sujeitos pesquisados (64,4%) consideram-na baixa. Com frequência de 
21,4%, aparece uma significativa participação dos pais dos alunos da 
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turma do respondente. Em geral, são pais de alunos que estão em processo 
de alfabetização e cujos professores dispõem de mais tempo para o 
contato com os mesmos, pois participam do Projeto de Alfabetização1 em 
curso nessa instituição. 

Para outros 7,1 % dos entrevistados, os pais apenas frequentam a 
instituição para fazer reclamações diversas.  

Por fim, 7,1 % dos entrevistados não se referem a essa questão.  

Com relação ao que o coletivo da escola pensa a respeito da 
expectativa dos pais em relação à instituição, em primeiro plano aparecem 
as respostas (30,8%) que destacam uma baixa expectativa dos pais em 
relação à escola. Para estes, os pais contentam-se com o pouco que lhes é 
oferecido, não questionando qualidade.  

Em seguida, com a mesma frequência (7,7%), temos as respostas que 
caracterizam a expectativa dos pais frente à escola como: a) prestadora de 
serviços; b) única responsável pela educação dos filhos; e c) obrigação.  

Como terceira categoria, superando a frequência das respostas acima, 
aparecem as respostas sem referência explícita à questão (46,15%).  

Perguntados sobre o que esperam dos pais, em 60% das respostas 
aparece a expectativa de que os pais devem acompanhar a vida escolar dos 
filhos. Ressalta-se que a vida escolar, na perspectiva dos entrevistados, 
restringe-se às questões relacionadas ao processo ensino/aprendizagem.  

Em segundo plano, temos as respostas que apontam a necessidade de 
uma participação política dos pais na escola (20%), qualificadas como 
reivindicação de melhor qualidade de ensino e de melhores salários para os 
professores. 

Nas duas categorias de respostas seguintes, ambas com 6,67%, temos 
a expectativa de que os pais devam contribuir com a escola nos seguintes 
aspectos: a) auxílio material (consertos e aquisição de materiais de 

                                                 
1 Trata-se de um projeto especial proposto pela escola, que conta com o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis. O objetivo principal consiste em propiciar 
melhores condições de trabalho e formação aos professores das séries iniciais do 1° Grau, 
através da destinação de parte do tempo de trabalho (20 horas) às atividades de estudo, 
preparação de aulas e materiais didáticos, atendimento aos alunos e pais. 
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consumo); e b) opiniões e ideias com relação ao aprendizado do filho e 
questões mais gerais da escola.  

Por fim, 6,67% das respostas não discutem a questão.  

A fala dos pais e a fala do coletivo da escola: explicitando algumas 
contradições  

O que apresentaremos agora de certo modo já foi anunciado 
anteriormente: a contradição dos dados no que se refere às expectativas 
tanto dos pais quanto do coletivo da escola sobre a participação dos 
primeiros no contexto pedagógico. Afinal, muito se tem ouvido sobre essa 
não participação ou sobre o seu caráter deficitário. Por sua vez, cabe 
perguntar: aos pais é esclarecido o que se espera deles? Os próprios 
educadores têm clareza de suas expectativas? O que se espera dos pais: que 
ajudem seus filhos quando estes porventura apresentarem dificuldades no 
processo de aprender? Ou espera-se uma participação efetiva no projeto 
político-pedagógico da escola?  

O primeiro ponto que se destaca através do cotejamento dos dados 
obtidos diz respeito às expectativas que os pais depositam na escola e na 
escolarização dos filhos, em contra posição às falas do coletivo da escola 
sobre essas mesmas expectativas: 81 % dos pais entrevistados apontam que 
a escola é importante ou muito importante, visto que a ascensão social dos 
filhos depende do sucesso escolar. Os educadores, por sua vez, acreditam 
que a expectativa dos pais com relação à escola é baixa (30,8%), pois 
contentam-se com o pouco que lhes é oferecido. Cabe aqui perguntar: 
poderiam os pais esperar algo mais da escola do que um futuro melhor para 
seus filhos? Considerando-se também as práticas políticas históricas nesse 
país, onde o público é considerado privado e, consequentemente, os 
serviços estatais (como a educação pública) deixam de ser direito para se 
constituir em prática assistencial, como poderiam os pais manifestar-se de 
outro modo que não “agradecendo” o pouco que lhes é “ofertado”?  

Para reivindicar os direitos que lhes são assegurados 
constitucionalmente faz-se necessário, num primeiro momento, conhecer 
esses direitos; mas isso só não basta: é necessário também desenvolver 
estratégias de luta para que esses direitos sejam assegurados. Por que luta? 
Porque certamente lutar pela causa pública implica em confrontar interesses 
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particulares, o que só pode ser assegurado através da ação coletiva, 
organizada. Essa ação coletiva, por sua vez, precisa ser construída.  

Nesse sentido, a escola pode se constituir em um local no qual a 
cidadania pode ser tanto promovida quanto exercida: pode ser um local 
onde o conhecimento sistematizado seja socializado/produzido/apropriado e 
também um local onde as práticas democráticas sejam uma constante. 
Afinal, democracia não se institui, democracia se vivencia. A escola, pois, 
pode se constituir em um espaço democrático, desde que os profissionais 
que nela trabalham estejam efetivamente comprometidos com isso.  

Essa perspectiva de se ver a escola está ausente na fala dos pais: 
para 41,35% dos entrevistados, o papel da escola consiste em ensinar. Na 
fala dos educadores, por sua vez, a necessidade de uma participação 
política dos pais na escola aparece em 20% dos entrevistados. Para a 
grande maioria, a participação esperada dos pais na escola resume-se a 
acompanhar/contribuir com a escolarização dos filhos e auxiliar a escola 
nas suas necessidades materiais. 

Para uma organização diferenciada do contexto escolar faz-se mister, 
portanto, que as pessoas que participam desse contexto vislumbrem outra 
possibilidade de organização desse contexto. É necessário também que 
essas pessoas se conheçam e se respeitem: que as falas dos diferentes 
sujeitos se constituam como foco de reflexão constante e base para a 
produção de novas falas; que as diferentes vozes possam ser ouvidas e 
possam, democraticamente, manifestar-se. Assim sendo, nas falas acima 
apresentadas destaca-se o desconhecimento, por parte dos professores, equipe 
pedagógica, equipe administrativa e de apoio, do que pensam os pais sobre 
a escola e o papel que esta desempenha. No que se refere à expectativa 
desse coletivo sobre a participação dos pais, as diferenças encontradas 
demandam a explicitação das mesmas, condição esta fundamental para o 
delineamento de um projeto coletivo de atuação junto aos pais. 

Esse projeto, por sua vez, implica necessariamente a reflexão sobre o 
que o coletivo da escola pensa sobre os pais: afinal, 66,3% dos entrevistados 
destacam a necessidade da participação dos pais na vida escolar dos filhos, 
pontuando o quanto isso tem sido negligenciado pelos pais dos alunos da 
escola em questão. Somente 6,6% dos entrevistados apontam uma leitura da 
relação escola x pais dos alunos que transcende o pedagógico: “os pais não 
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tem consciência da importância de sua participação política na escola” (sic). 
Apesar disso, essa leitura continua pautada em uma postura que marca a 
“falta de”, o desconhecimento, a “não consciência”.  

Não estamos aqui questionando a veracidade ou não dessa suposta 
“falta”; queremos destacar, no entanto, a necessidade de se apontar ou 
discutir as razões disso, a necessidade do resgate da história do fato 
assinalado. Talvez um pouco disso possa ser vislumbrado em outra resposta, 
apontada por 6,6% dos entrevistados: “os pais não reivindicam seus 
direitos, mas também não há espaço para isso” (sic). O que destacamos 
dessa resposta? Aqui aparece uma perspectiva de análise que suplanta, pelo 
menos em tese, a mera atribuição causal: afinal, não faltam coisas somente 
aos pais; a não reivindicação dos direitos, no caso de uma melhor 
escolarização para os filhos, relaciona-se com a falta de espaço para isso, ou 
seja, com a estrutura da instituição escolar que nega/oblitera aos pais a 
possibilidade de participação efetiva.  

Com relação à participação dos pais na escola, constatamos 
novamente divergências: enquanto a maioria dos professores, equipe 
técnico-administrativa e de apoio (64,4%) entendem que essa participação é 
baixa, 60,5% dos pais, por sua vez, afirmam vir à escola, ou seja, que sua 
participação é frequente.  

O único ponto de encontro com relação a esse dado é o fato de que os 
pais, como expressam nossos dados, participam principalmente quando 
chamados, o que é confirmado nas respostas do quadro funcional da Escola. 
Assim, podemos afirmar que os pais, em sua maioria, vêm à escola a partir 
de uma necessidade concreta, geralmente pontuada pela professora.  

Tal fato denota o caráter pragmático das classes populares, que se 
presentifica no fato de os pais relacionarem a sua participação a alguma 
finalidade; ou seja: para vir à escola, deve haver alguma razão, sem a qual a 
participação torna-se inócua. Em contrapartida, a escola nem sempre 
qualifica a dimensão da participação desejada, chamando os pais, na 
maioria das vezes, somente para a entrega dos boletins ou para tecer críticas 
ao fraco desempenho dos filhos. Em consequência, não é de se estranhar a 
característica da participação dos pais no contexto escolar, ou seja, de 
comparecerem na medida em que são chamados.  
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Destaca-se aqui outra contradição: afinal, se o coletivo da escola 
espera, em sua maioria, a participação dos pais no contexto escolar 
relacionada às questões da aprendizagem dos filhos; se os filhos não 
apresentam dificuldades para aprender; por que razão os pais deveriam vir à 
escola? Se os pais não participam das decisões, sejam estas administrativas, 
organizacionais ou pedagógicas, e considerando-se que acompanham o 
desenvolvimento acadêmico dos filhos, o que viriam fazer na escola? E 
ainda há uma outra questão que merece uma reflexão bem acurada: quando 
a instituição reclama uma maior participação dos pais estaria interessada em 
construir um espaço democrático para que isso ocorra? A convivência 
democrática definitivamente não é das mais fáceis; estaria a escola disposta 
a pagar o ônus da constituição de um espaço de trabalho conjunto, de 
decisões coletivas e de acolhimento das divergências?  

Essas questões não nos cabem, aqui, responder. Podem se constituir, 
na verdade, em desafio aos educadores que estejam preocupados com a 
relação historicamente produzida – e cristalizada – entre a escola e a 
população que esta atende. As contradições aqui explicitadas (e muitas 
outras que escaparam desta breve análise) podem, caso sejam foco de 
reflexão, subsidiar a elaboração de estratégias que objetivem a superação 
das mesmas. Desse modo, esperamos contribuir para que a escola foco do 
presente projeto, efetivamente assuma o compromisso que ela mesmo 
delimitou quando da elaboração de suas diretrizes e metas para o ano de 
1996: o redimensionamento da relação escola x comunidade. Afinal, não 
basta deparar-se com tais contradições, mas sim, partir destas para 
desenvolver estratégias para que Escola e Comunidade venham a construir 
uma nova relação: uma relação que promova a cidadania.  
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A dimensão grupal nas salas de aula: um aspecto pouco investigado  

Denise Cord * 

O presente artigo é fruto de uma pesquisa realizada durante o 
primeiro semestre do ano de 1994, junto a duas turmas de 1ª a série do 1º 
grau de uma escola pública da rede municipal de ensino de Florianópolis. 
Durante este período foram realizadas 27 observações em sala de aula, bem 
como entrevistas com as professoras, com o objetivo de resgatar aspectos 
da relação pedagógica cotidiana e sua relação com o processo de construção 
da grupalidade.  

Ao trabalhar com o conceito de grupo e grupalidade no contexto 
escolar, pretendeu-se resgatar o papel social da escola enquanto espaço 
pertinente à articulação de práticas positivas, que visem a promoção da 
cidadania. 

Nesse sentido, a dimensão grupal se coloca como um princípio 
pedagógico que tem implicações políticas. Ou, como diz Agnes Heller:  

a constituição do pequeno grupo é um momento importante de 
passagem da particularidade para a individualidade e, portanto, para 
o próprio processo de mudanças sociais radicais. No plano de um 
trabalho invisível em pequenos grupos, se toma consciência da 
alienação e de que é agindo que se acaba com ela (Patto, 1990, 
p.143-4).  

Vale esclarecer que, ao privilegiar a dimensão grupal nas salas de aula, 
não se pretendeu superdimensionar a importância deste nível em detrimento 
de aspectos institucionais, sociais ou instrumentais, também estruturantes da 
relação pedagógica, mas incluí-lo sob uma nova perspectiva.  

Buscar uma nova perspectiva significa diferenciar esta análise de 
trabalhos que enfocam as relações em sala de aula extraindo-as do contexto 
e categorizando-as sob um enfoque bi-pessoal e unidirecional. Significa, 
também, fugir à tematização dessas relações sob o enfoque pedagógico 
restrito, o que muitas vezes não contempla o processo de construção da 
dinâmica coletiva. Por último, implica esboçar uma perspectiva diferenciada 
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