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INTRODUÇÃO

A escola pública brasileira, sobretudo após a instituição da universalização do ensino fundamental pela Constituição Federal de 1988, vem-se deparando com mudanças crescentes nos últimos tempos e, com isso, novas configurações nos padrões de funcionamento das escolas vieram à baila. Entre os diversos determinantes do contexto em que essa escola está inserida, destacam-se as modificações demográficas, as transformações na estrutura familiar e a crise econômica.
Como característica desse processo, a sociedade vem sendo chamada a desempenhar um papel mais assertivo, de modo que por meio de sua atuação, o Estado se desocupe, muitas vezes, de funções que antes estavam sob seu escopo, conforme reza o modelo neoliberal. É nesse contexto que políticas de incentivo da participação da família na escola têm sido engendradas.
Não obstante, a interação escola-família seja objeto legal e de discussão de políticas públicas, é no âmbito escolar que ela deveria ser mais perceptível e, embora várias pesquisas apontem o envolvimento da família com a escola como um instrumento capaz de dotar a escola de efetividade, melhorando o desempenho acadêmico de seus alunos e, conseqüentemente, incrementando o capital social do país, a prática brasileira tem mostrado que famílias e escolas ainda não compartilham desse mesmo ideal.
A pesquisa realizada numa Escola Estadual de ensinos Fundamental e Médio Por questões éticas, optamos por não identificar a escola., na cidade de Jaú (SP), apresenta dados bastante esclarecedores acerca de como a escola pública tem mantido a sociedade fora de seu espaço, não obstante, não tenha hesitado em creditar a essa mesma sociedade grande parte da culpa pela falta de habilidade em lidar com a diversidade social e econômica que comporta em suas salas de aula. 
Os sujeitos pesquisados são professores. A maioria atua no magistério há mais de uma década e muitos disseram que a escolha da profissão foi em função da vocação, de gostar de dar aula. No entanto, os dados encontrados revelam um discurso um tanto mecanizado pela repetição das mesmas práticas, e, por vezes, preconceituoso. Entretanto, torna-se necessário registrar que a atual situação de despreparo profissional, motivada pela falta de investimento na formação inicial e continuada dos profissionais de educação; bem como a implementação vertical de políticas públicas nos sistemas de ensino, tem trazido pesadas contribuições para o que a pesquisa em pauta apenas delineia.

2. OS CAMINHOS PERCORRIDOS – problema de pesquisa, sujeitos e instrumento de coleta de dados

Com o intuito de responder à questão “Qual a contribuição dos pais/famílias nos processos de escolarização dos alunos sob a perspectiva de professores de 5a a 8a séries do Ensino Fundamental?”, foi planejada e executada uma investigação com professores de uma escola estadual localizada no município de Jaú (SP). Tal investigação objetivou, em termos gerais, identificar e analisar as contribuições dos pais/famílias para os processos de escolarização dos alunos sob a perspectiva de professores que atuam nesse nível de ensino. 
Foi elaborado um questionário que se dividiu em três blocos distintos, o primeiro buscou caracterizar a escola, com dados como nome, endereço, níveis de ensino, turnos de funcionamento, entre outros dados de identificação. O segundo bloco teve por objetivo caracterizar o perfil dos professores, com dados como nome, para quem quisesse fornecer, idade, estado civil, número de filhos formação, tempo de atuação no magistério, na escola pesquisada, vínculo empregatício, número de turmas, número de horas-aula, disciplinas. O terceiro foi composto por doze (12) questões As questões estão apresentadas no item 3. O que pensam os professores. que buscaram verificar os processos de interação escola-família ocorridos na escola, a opinião dos professores sobre o assunto e, principalmente, identificar a percepção desses atores sobre seus alunos e a importância do processo para efeitos de ensino-aprendizagem.
A escola investigada situa-se na região central da cidade de Jaú e é mantida pelo Governo do Estado, recebe um total de 1.839 alunos. Segundo informações da direção e coordenação, esses alunos provém de diversos bairros da cidade, desde os que apresentam melhor infra-estrutura até os mais periféricos. A caracterização das famílias/alunos existente no Plano Gestor da escola pode ser vista no trecho abaixo:

Desestruturação familiar; excesso de trabalho dos pais; pouca valorização da escola, porque na escala de necessidades básicas a prioridade ainda é o trabalho para seus filhos e não o estudo; baixo grau de instrução dos pais, principalmente no Ensino Fundamental (...). 
	
	De acordo com registros fornecidos pela secretaria da escola, o corpo docente é formado por 58 (cinqüenta e oito) professores atuando nos três turnos de funcionamento da escola. A pesquisa centrou-se nos professores que atuam no Ensino Fundamental.     
	Foi planejado inicialmente realizar entrevistas com os professores no horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) que é realizado às terças e quintas-feiras das 17 às 19 horas, entretanto, por dificuldade de reunir o maior número de professores nesse horário, optou-se por fazer a coleta de dados por meio de um questionário dividido em três blocos distintos: identificação da escola; perfil do respondente, do ponto de vista profissional, identificando as escolhas pela função docente, escola, tempo de magistério, entre outras; percepção dos professores sobre a interação escola-família e sua importância no cotidiano escolar. 
A maioria dos questionários foi respondida na presença de um dos pesquisadores. Ressalta-se que a coleta de dados foi realizada de forma tranqüila e sem pressão, talvez pelo fato de a escola investigada pertencer ao sistema público de ensino e os professores se sentirem mais à vontade para dizerem o que quisessem sem o risco de represálias por parte do empregador. 
	A amostra foi formada por 13 (treze) professores que atuam no Ensino Fundamental (5a a 8a séries), representando 56,52% dos que trabalham nesse nível de ensino. Foram coletadas respostas de doze professoras e um professor. A idade média desse grupo é de 43 anos; composto por cinco solteiras, cinco casadas, uma divorciada, um divorciado e uma viúva. Esses professores têm, em média, um filho e dezoito anos de atuação no magistério (dos quais 6,6 na unidade investigada). Nove deles são efetivos (69,23%) e quatro, temporários – ACT (30,77%). Trabalham em média em duas escolas com uma carga horária semanal de 38 horas.		




2.1 SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS

As respostas obtidas por meio do questionário foram sistematizadas da seguinte forma. Para o segundo bloco, perfil dos professores, dois quadros seqüenciais foram montados, com ordenamento aleatório, em que foram colocados os dados obtidos. Os professores receberam uma numeração e passaram a ser identificados por esse número. 
O terceiro bloco com as questões foi sistematizado da mesma forma que o anterior, sendo feita uma tabela para cada resposta, em que constavam a identificação numérica do professor, a resposta dada e um campo para observação.
Uma vez montadas as tabelas, as respostas foram lidas de modo a tentar buscar a idéia principal do que estava sendo respondido por meio da identificação de uma palavra-chave que traduzisse essa idéia. Encontrada essa palavra, a mesma era colocada no campo destinado à observação. Assim, de posse dessas palavras-chave e da aproximação dos termos correlatos, por meio de vocábulos pertencentes ao mesmo campo lexical, essas respostas foram agrupadas e contabilizadas, de modo a formar categorias específicas. Foram rejeitadas respostas que não se referiam ao Ensino Fundamental ou que fugiram do teor da pergunta.
Tendo sido identificadas essas categorias, as mesmas foram tabuladas. A fim de que não se perdesse a variedade de respostas encontradas, para o tratamento estatístico, foram consideradas mais de uma resposta por professor. Desse modo, a percentagem encontrada vai variar, não sendo considerado o total de treze respondentes. Para tanto, a análise dos resultados a seguir darão ênfase nas respostas, dados brutos. 

3. O QUE PENSAM OS PROFESSORES – As respostas ao questionário e suas implicações

	Ao serem perguntados sobre como é a participação das famílias na escola, os professores não somente qualificaram essa participação em termos como boa, ruim, péssima e mínima, como também salientaram que essa participação se limita à rotineira, chamada pela escola, ou diante de casos graves e/ou individuais. É interessante observar que ao responderem tal questão, 06 professores afirmaram que os pais somente vêm à escola para saber das notas, 11 deles comentaram que os pais que mais freqüentam as reuniões são aqueles cujos filhos não têm problemas. 
Apesar de criticarem o fato de as famílias/pais virem à escola quase que exclusivamente quando são chamados, é notável que a própria participação dos professores no processo de interação com as famílias se dê, também, em sua grande maioria, nas reuniões agendadas pela escola bimestralmente. Assim, quando indagados sobre como e quando se dá a interação com as famílias de seus alunos, dentre o grupo pesquisado, 11 professores afirmaram que sua participação se dá nas reuniões, 06 responderam que isso também ocorre quando é solicitado pela direção ou coordenação em casos específicos.
Ao comentarem o modo que ocorre essa participação, 03 disseram que ela se dá em grupos ou em particular; 01 professora diz que isso é muito rapidamente e outra afirmou que essa relação é natural e amigável. Resta saber o que uma reunião entre pais e professores teria de natural e amigável, visto que, pelas outras questões comentadas, nota-se que a relação mantém-se no nível formal e que o objetivo principal da escola é orientar o procedimento dos pais e não necessariamente efetivar a troca de idéias e experiências. 
Para a questão de quando e como ocorrem os contatos da escola com a família, 11 professores, mais uma vez, afirmaram que o contato da escola com as famílias se dá pelas reuniões previstas no calendário escolar, 06 disseram que esse contato também ocorre pelo Programa Escola da Família e 02 professores ainda citaram outros eventos esporádicos, como palestras ou festas. Esse contato, de acordo com 07 professores, acontece por meio de bilhetes entregues pelos próprios filhos; 04 professores citaram telefonemas em casos específicos; 02 lembraram que o aviso pode ser dado pela rádio da cidade e 01 professor informou que também o aluno pode ser advertido verbalmente, bem como ser informado da necessidade do comparecimento de alguém da família para uma conversa com o próprio professor ou coordenação da escola.
	Talvez em função do modo com que foi elaborada, a questão sobre como a escola informa os pais sobre seu papel na escolarização dos filhos foi confundida pelos  professores que não ressaltaram suas expectativas em relação às famílias e seu papel na escolarização dos filhos. Também se pode inferir que os professores ainda não têm uma noção clara do que seria o papel da família no processo de escolarização, visto pelos comentários e respostas a todas às questões. O que foi respondido referiu-se ao meio pelo qual se dá a chamada das famílias/parentes à escola, ou seja, bilhetes, telefonemas, avisos, etc.
	Ao responderem que características têm as famílias que participam ou não da escola, torna-se interessante observar que a palavra ‘desestruturada’ é bastante utilizada para a qualificar as famílias dos alunos. As famílias que participam foram classificadas como afetivamente solidificadas por 05 professores. No geral, 05 professores disseram que a baixa participação se dá pela desestruturação familiar, 02 disseram que as famílias apresentam diversos níveis sociais e com vivências diferentes; 03 professores afirmaram que os pais/parentes possuem baixa renda econômica e baixo nível de escolaridade. 
O ideal de família que reina no imaginário dos professores ainda é aquela consolidada em torno da figura masculina e basicamente nuclear. Vê-se claramente que a fala dos professores demonstra que eles confundem família com casamento. Os professores, por sua vez, além de fazerem juízo de valor a respeito do que deve ser uma família, de como deve ser a sua estrutura, sugerem que entre os costumes de uma família deveriam estar os de acompanharem as tarefas dadas pela escola. Isso pode ser visto na fala a seguir.

Pelo conhecimento que pude ter em relação ao EF, a maioria não possui famílias constituídas, seus pais são separados, moram com padrastos e alguns moram apenas com as mães. Constatei também, ao preencher o boletim com as notas, que as mães (muitas) não têm o sobrenome do marido, portanto, não são casadas. (P 11)

Para responder à questão de como é a participação dos entrevistados, quando há oportunidade de interação com os pais na escola, pode-se notar o posicionamento explícito desses professores no processo de interação com a família de seus alunos: cabe aos familiares procurarem a escola. Dentre o grupo pesquisado, 10 professores qualificaram a própria participação de maneira positiva, ou seja, 03 professores disseram que ela é a melhor possível e satisfatória; 02 afirmaram que ela é intensa e que atinge 80% do corpo docente da escola; 02 comentaram que estão sempre disponíveis para um contato com os pais; 03 professores denominaram sua participação como sendo informal, heterogênea e com diálogo. Apenas uma das professoras salientou que a escola não cria oportunidades para que haja uma real participação dos professores, visto que se resume à presença nas reuniões de pais e mestres. 
	Observa-se em todas as respostas a esse item que há um certo distanciamento dos professores na relação professor-família de alunos, visto que 11 professores empregaram as palavras ‘os professores’ e o pronome ‘nós’ para se referirem a essa relação. Em nenhum momento foi usado o pronome ‘eu’. O que eles chamam de relação informal, na realidade, se dá através de um discurso que envolve o grupo, seria um discurso do sujeito coletivo e ao serem vistos como sujeitos sociais, isto é, profissionais que representam uma certa comunidade a que pertencem. A fala traduz efetivamente o que o grupo pensa sobre a relação escola-família. As idéias centrais das respostas dadas são muito semelhantes e chegam a ser complementares.
	Já o fato de que a família influencia na vida dos filhos foi opinião unânime, quando perguntados se há alguma atuação da família na escolarização dos filhos. Essa influência pode ser positiva ou negativa, de acordo com os valores ensinados e atitudes tomadas. Para a maioria dos professores, 08 deles, a família pode influenciar positivamente se tiver valores, crenças e regras de vão ao encontro daquelas ensinadas e propagadas pela escola; para 04 professores isso também se dá quando a família é um modelo ou exemplo a ser seguido, quando tem um bom alicerce. A família seria um espelho e os filhos o reflexo de seus ensinamentos. Para 07 professores, a boa influencia da família se dá quando ela ajuda na vida escolar dos filhos.
Por outro lado, a influência negativa das famílias ocorre pela desestrutura familiar, pelo apoio indevido e pela falta de participação dos pais na vida escolar de seus filhos, conforme a fala a seguir:

De maneira geral os pais não participam da vida escolar dos filhos, não se interessam e nem valorizam o conhecimento, e essa falta de participação e cobrança por parte dos pais gera indisciplina e desinteresse. São poucos os jovens que têm consciência sem que haja cobrança. Exemplo disso em Português é a valorização e gosto pela leitura. (P11)

Perguntados sobre o que a escola faz para minimizar as dificuldades existentes para a interação família-escola, doze professores ressaltaram apenas os aspectos que dificultariam uma boa influência por parte dos pais. Assim, 05 professores reafirmaram que a desestrutura familiar é a causa das dificuldades encontradas na escolarização dos filhos; 02 professores disseram que os problemas devem-se a questões sociais e econômicas; 02 professores alegaram que falta conscientização do papel da família; as diversas e constantes mudanças nas políticas educacionais a cada governo estadual foram citadas por uma das professoras como motivo da não participação das famílias na diminuição dos problemas escolares. De acordo com ela, “a escola não consegue atrair esses pais para minimizar essa situação, devido a não existir na sociedade atual, a obrigatoriedade de sua participação”. (P8). 
Por sua vez, a escola, de acordo com os respondentes, deve fazer aquilo que ela já faz, ou seja, chamar os pais na escola, encaminhar os alunos para um especialista (psicólogo ou fonoaudiólogo) ou para as aulas de recuperação/reforço; oferecer merenda melhor e proporcionar reuniões agradáveis. 
Inquiridos sobre outras formas que possibilitariam a interação da escola com as famílias, os professores se limitaram a afirmar que a participação das famílias deveria ser mais intensa, que a escola deveria proporcionar reuniões mais agradáveis e que o professor deveria ter mais autoridade, ser um profissional respeitado e valorizado. 
Para 07 dos professores pesquisados, as contribuições das famílias ao processo de escolarização dos filhos se limitariam a buscar e/ou ouvir mais as orientações dos professores e da escola; desempenhar o seu papel em casa por meio do acompanhamento diário das tarefas, conforme exemplo da fala a seguir.
A família poderá se interagir com a escola buscando, na escola, orientação de como poderá contribuir no processo de escolarização, hoje a família interfere no projeto pedagógico negativamente, fazendo reclamações indevidas na direção da escola, na diretoria regional. A família muito contribuirá para esse processo, se os pais pudessem acompanhar diariamente a escolarização de seus filhos, sentando com eles, acompanhando as lições de casa, conversando sobre seu aprendizado do dia.(P 06); 

Indo contra o que propõe 85% dos professores pesquisados, uma professora crê mais na autoridade do professor do que em uma relação de interação professor-família:
A interação da escola com a família é importante, mas não seria tão necessária se o professor tivesse autoridade para tomar decisões e fosse um profissional respeitado e valorizado. Mais do que se preocupar em trazer a família para a escola é necessário que ela cumpra o seu papel em sua casa. Para acompanhar o filho e sua vida escolar não há necessidade de comparecer à escola da forma como vem sendo feito. Existem reuniões de pais, boletins. É preciso que se resgate a autoridade e o respeito do/com o profissional da educação. (P11)


	Para a questão sobre o que a escola pode fazer para melhorar a participação das famílias, três dos professores não acreditam que a participação dos pais/família possa ser melhorada devido à falta de tempo e situação socioeconômica, pela não conscientização do papel enquanto família; alguns outros repetem idéias de maior participação, mais reuniões, palestras e eventos diferenciados. Outra tentativa seria investir na conscientização do papel da família no processo de escolarização dos filhos e na formação de cidadãos mais críticos, entretanto, nenhum deles esclareceu como isso se daria. 
	Três professoras indicaram que uma maior participação no Programa Escola da Família poderia estreitar as relações entre a família e a escola e reverter numa melhora geral. Porém, o programa não tem aceitação de todo o corpo docente; além da direção, somente os diretamente envolvidos participaram da implementação do programa, a maioria dos professores desconhece os objetivos gerais e específicos. Complementando suas idéias sobre a relação escola-família, na questão 11, uma professora afirmou que Projetos e idéias como ‘Programa Escola da Família’ e ‘Amigo da Escola’, voluntários, sou contra, pois escola não é clube e existem profissionais para sua atuação, seu trabalho e compromisso, isso contribui para o desemprego e para a descaracterização da escola. (P8)

	Também foi pedido que os entrevistados complementassem as questões com algum aspecto que achassem conveniente. Dos treze pesquisados, apenas 06 professores complementaram as idéias expostas. É interessante observar, nesse pequeno grupo, que duas professoras sugerem o auxílio de outros profissionais, como por exemplo, psicólogo para atender as famílias e conscientizá-las de sua importância na educação dos filhos. Duas professoras afirmaram que a escola deveria ter mais autonomia para poder desempenhar o seu papel.Uma das professoras sugeriu que discutir sobre a violência poderia estreitar as relações entre família e escola; outra criticou, de modo contundente, o programa Escola da Família. Mais uma vez, nota-se que os professores se vêem como superiores nessa relação com a família. Para exemplificar isso, basta recorrer a uma das falas: Na minha visão, falta autonomia para as escolas para que elas possam desempenhar seu verdadeiro papel. Os professores sabem como fazer para que haja sucesso e uma educação de qualidade. (P6)

3.1 O QUE PENSAM OS GESTORES

As idéias da diretora da escola e da professora-coordenadora a respeito da relação escola-família praticamente repetem aquelas expressas pelos professores pesquisados. Dentre as 12 questões aplicadas, para exemplificar isso, destacam-se, primeiramente, algumas questões respondidas pela diretora:

I. A família pode influenciar (positiva ou negativamente) na escolarização dos filhos?
 	É lógico. Acompanhando os estudos dos filhos; olhando tarefas, participando das reuniões; fazendo parte da A.P.M. ou do Conselho de Escola (positivamente). Negativamente, ignorando tudo isto acima referido.

II. Se existem fatores que dificultam, a escola faz algo para minimizar?
(...) continuamos fazendo o nosso papel (...)

III. Se a família viesse mais à escola o que ela deveria/poderia fazer? Como seria a participação delas? O que fariam enquanto ações na escola?
Nem sonhar com pais voluntários. É humanamente impossível, nunca conseguimos apesar de convidá-los. Até para montar o Conselho de Escola e A.P.M. é difícil, mas seria muito bom se acontecesse, porém com famílias esclarecidas. [grifo nosso]

	Das respostas dadas pela professora-coordenadora, convém ressaltar as seguintes questões:
I. O que a escola pode fazer para melhorar a participação das famílias?
Para melhorar a interação, participação das famílias hoje obrigatoriamente teria que ter uma escola paralela para os pais aprenderem a ser administradores da maior empresa do mundo chamada família, pois os seus filhos hoje serão pais amanhã e a escola pode contribuir para formar esses futuros pais.

II. Se a família viesse mais à escola o que ela deveria/poderia fazer? Como seria a participação delas? O que fariam enquanto ações na escola?
Na realidade, sem ser em reuniões de pais e mestres e em alguns eventos, eu não estou preparada para receber esses pais se resolvessem freqüentar mais a escola.
	
No Plano Gestor, documento elaborado por professores e direção, existe o objetivo de melhorar a participação ativa das famílias através de intercâmbio de experiências, oficinas, atividades culturais e até mesmo prevê-se um fórum de educação. No entanto, o encontrado, por meio desta pesquisa, foi uma distância fortemente solidificada entre discurso e prática. As metas para as intervenções constantes no Projeto Pedagógico da Escola não se transformaram em ações efetivas.

4. O ESPELHO DE UMA REALIDADE DISTORCIDA – A literatura revisitada

Os dados encontrados na pesquisa de campo apresentam vários pontos de convergência com a literatura pesquisada. Desse modo, partindo do ponto de vista dos sujeitos pesquisados, quatro desses pontos convergentes, mais perceptíveis e com maiores implicações, serão discutidos, a saber: (I) Noção estereotipada de família (desestruturação familiar); (II) Pais só aparecem na escola se o filho tem problemas; (III) Falta de clareza para apontar alternativas que tragam melhorias à relação família/escola e, (IV) Implantação vertical de políticas públicas.
A noção estereotipada que os professores têm das famílias de seus alunos esteve presente em pesquisa realizada por Aline Reali e Regina Tancredi, cuja temática da interação escola-família foi investigada. As autoras evidenciaram que “para aproximadamente 50% dos professores, as famílias eram desestruturadas – pais separados ou mãe com outro companheiro – e apresentavam nível sócio-econômico baixo ou muito baixo. Na visão de 20% deles, os pais dos alunos eram – e não estavam desempregados” (grifo das autoras) (REALI & TANCREDI, 2002).
Na pesquisa realizada na escola de Jaú, 38% dos professores entrevistados caracterizaram as famílias que costumam não participar da vida escolar dos filhos como sendo desestruturadas:

Famílias que não participam: são de crianças que não possuem estrutura familiar sólida: pais alcoólatras, separados, que deixam os filhos com familiares. (P5)

Pelo conhecimento que pude ter em relação ao EF, a maioria não possui famílias constituídas, seus pais são separados, moram com padrastos e alguns moram apenas com as mães.  (P.11)

Deve-se destacar que o vocábulo desestruturada e outros termos correlatos, utilizados neste contexto, carregam em si uma gama de significações que adquirem um sentido negativo de exclusão do que seria um padrão de normalidade, talvez uma família nuclear,  aceitável socialmente, presente no imaginário dos professores pesquisados Sugere-se aqui a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada sobre o imaginário familiar dos professores, suas origens e conseqüências; bem como se gênero e estado civil dos mesmos estariam afetando essa perspectiva.. Desse modo, até mesmo o filho adotivo ou órfão carregaria em si o estigma da anormalidade.
Uma vez definida a família nuclear como ideal, abre-se espaço para a instalação do preconceito contra qualquer tipo de estrutura familiar que não seja a estabelecida. Mais uma vez, portanto, é possível verificar quão semelhante se encontra a literatura referenciada e a pesquisa realizada na escola de Jaú, pois, para aquela investigação, as autoras apontam que “No decorrer das entrevistas observou-se que muitos professores usavam, em suas verbalizações, uma linguagem depreciativa e por vezes preconceituosa com relação aos alunos e suas famílias...”. Na pesquisa em questão, o preconceito é também bastante perceptível:

Constatei também, ao preencher o boletim com as notas, que as mães (muitas) não têm o sobrenome do marido, portanto, não são casadas. (P11) 

A visão estereotipada e preconceituosa que os professores têm das famílias de seus alunos dá início a um processo de generalização, em que as características de algumas famílias passam a valer para todas as famílias da escola, ou nível de ensino, de modo que não mais se torna possível, para os professores inseridos nesse contexto, distinguir a possibilidade de haver uma realidade diferente daquela que está implicitamente acordada para o grupo. 
Torna-se importante destacar que a origem do processo de generalização ocorrido na escola de Jaú encontra-se no próprio instrumento de gestão escolar, em que o diagnóstico estabelecido para os alunos da escola, em especial do Ensino Fundamental, aponta, como características, “desestruturação familiar; excesso de trabalho dos pais; pouca valorização da escola, porque na escala de necessidades básicas a prioridade ainda é o trabalho para seus filhos e não o estudo; baixo grau de instrução dos pais, principalmente no Ensino Fundamental”. Plano Gestor Escolar, p. 04.  
 Não é de se estranhar, entretanto, que o preconceito em relação às famílias dos alunos parta dos responsáveis pela gestão escolar. Já havia sido apontada essa tendência no estudo exploratório sobre os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, de 1999, realizado pela Fundação Carlos Chagas SOUSA, Clarilza Prado. Estudo exploratório. Relatório Final. Vol 1. Fundação Carlos Chagas:INEP, 2000., em que se constatou que “a liderança dos diretores está voltada a concepções mais favoráveis no que se refere a aspectos específicos de gestão de recursos humanos e pedagógicos, mas ainda apresenta resistência quanto à inserção dos pais e da comunidade no cotidiano escolar, sobretudo, porque demonstram uma visão bastante estereotipada desses grupos” (SOUSA, 2000).
Um segundo ponto de convergência encontrado na literatura diz respeito à crença comum de que os pais só comparecem à escola quando há algum problema específico com os filhos. Na relação de diálogos recolhidos por Pedro Silva e Ricardo Vieira Relação escola-família (organização e comentários de Pedro Silva, Cristina Rocha e Ricardo Vieira). Educação, Sociedade e Culturas, n. 6, 1996. , fica mais patente essa idéia, uma vez que “parece haver uma representação de alguns professores de que os pais só precisam (...) contactar os professores quando há algum problema...” (SILVA, 1996), pois “os professores entendem que os pais só vão à escola se os filhos têm efectivamente problemas de aprendizagem...” (SILVA, 1996)
Esse pensamento encontra eco na fala de alguns dos professores pesquisados em Jaú:
Infelizmente, a maioria das famílias aparece na escola somente quando há uma ocorrência mais grave envolvendo o aluno. (P.10)

Essa linha de pensamento tinha sido apontada por Marques MARQUES, Ramiro. Envolvimento dos pais e sucesso educativo para todos: o que se passa em Portugal e nos Estados Unidos da América. In: DAVIES, D., MARQUES, R., & SILVA, P. Os professores e suas famílias: a colaboração possível. Lisboa: Livros Horizonte, 1997. quando descreveu os quatro obstáculos à criação de bons programas de envolvimento dos pais. Entre eles, a tradição de culpar os pais, em que os professores julgam que os pais não entram em contato com a escola, porque não querem saber do processo educativo de seus filhos. Na escola em questão, essa idéia também é compartilhada pelos professores, ampliada pela visão negativa que os mesmos têm das famílias de seus alunos.
Em contrapartida, a pesquisa revelou um discurso recorrente em que 67% dos professores se colocaram como estando sempre disponíveis às famílias, não só para resolver problemas específicos dos alunos, mas para orientá-las no que for necessário. No entanto, segundo os mesmos, o interesse dos pais em aproveitar essa disponibilidade não apresenta a mesma reciprocidade.
Ressalta-se que esse discurso demonstra claramente um deslocamento da responsabilidade pela efetivação da interação escola-família como sendo quase que exclusivamente das famílias, uma vez que os professores pesquisados, em sua própria percepção, encontram-se na escola, ao alcance dos pais, cumprindo seu papel.
E é justamente esse papel de educador, de detentor do saber, que, segundo os sujeitos da pesquisa, deve também ser estendido aos pais, uma vez que aqueles não cogitam a idéia da troca, ou seja, os pais nada teriam a dizer, e, sim, seriam agentes passivos dessa interação imaginada.
Desse modo, estamos diante de um grande paradoxo, pois, ao mesmo tempo em que é atribuída às famílias a responsabilidade maior por promover a interação família-escola, as mesmas estariam fadadas a permanecerem como receptadoras mudas e agradecidas da orientação oferecida pelos professores, perpetuando, dessa forma, a relação de poder existente em sala de aula:

Os professores procuram, da melhor maneira possível, orientar os pais, quando necessário. (P.1) (grifo nosso)

A relação paradoxal descrita acima serve, no entanto, para delinear, ainda que de modo tênue, o terceiro ponto convergente entre a literatura de apoio e a pesquisa realizada em Jaú, qual seja, a falta de clareza para propor alternativas que tragam melhorias para a interação escola-família. Ricardo Vieira afirma que “não assistimos a uma busca de fuga a essa rotina, a uma procura de alternativas, à busca de criatividade para efectivamente trazer os pais à escola, se se crê que isso optimiza as aprendizagens dos adolescentes. A montanha, essa nunca vai a Maomé. O professor limita-se a dizer que os pais não querem saber.” VIEIRA, Ricardo. Professores e pais: diálogo de surdos e relações de poder na comunicação. In: Relação escola-famlía. Educação, Sociedade e Culturas, n. 6, 1996, p. 176.
Na pesquisa em questão, quando perguntado aos professores o que eles e a escola poderiam fazer para que essa interação fosse mais efetiva, 38% disseram que deveria aumentar a participação das famílias, sem indicar uma maneira específica, 31% apontaram que seria necessário conscientizar o cidadão/pai de seu papel e 23% sugeriram que deveria haver mais reuniões e palestras para os pais.
Assim, nesse discurso totalitário, torna-se necessário conscientizar os pais de seu papel como cidadãos participativos, as reuniões e palestras seriam para os pais, e é a participação da família que deve ser aumentada.
Ressalta-se que a transferência de responsabilidades obedece a uma lógica hierárquica em que os professores acabam por reproduzir ou endossar uma concepção que, muitas vezes, parte do grupo diretor da escola. Na pesquisa em questão, a fala da Diretora quanto à participação dos pais na escola é contundente: Nem sonhar com pais voluntários.
Assim, especificamente para o caso de Jaú, troca-se a possível colaboração por um impasse, se não um embate. De um lado, a escola, com diretores e professores, acusando os pais de desinteresse e, portanto, se desobrigando de promover ações efetivas que melhorem a interação escola-família; de outro, pais que, seja por não encontrarem um ambiente acolhedor e propício ao diálogo, seja por creditarem à escola total responsabilidade pelas ações educativas em relação ao filho, alijam-se desse processo. Os dois lados contribuindo para a construção de uma distância abissal entre escola e família, cuja transposição exigirá uma postura mais cooperativa e tolerante de ambas as partes, na qual o respeito à diversidade social deve se fazer presente.
O quarto ponto de convergência refere-se à implantação de políticas públicas, grosso modo, de cima para baixo. A literatura relata fartamente que políticas educacionais que buscam favorecer a interação escola-família comumente generalizam um modelo de relação entre esses dois pólos, desconsiderando toda a diversidade, não só de relações, mas de comunidades envolvidas nessas esferas CARVALHO, M. E. P. The articulation of family and school in educational policy. In: __________. Rethinking family-school relations. A critique of parental involvement in schooling. London, LEA, 2001, p. 11.. 
 Citado de maneira controversa pelos professores pesquisados, o Programa Escola da Família O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cujo objetivo é tirar os jovens das ruas durante os finais de semana e, assim, contribuir para a diminuição da violência Tendo sido iniciado em agosto de 2003, conta com apoio da UNESCO e oferece bolsas a 25 mil universitários em troca de trabalho nas escolas estaduais., desenvolvido na escola em pauta, ilustra, sobremaneira, a idealização de sujeitos e relações em políticas públicas de educação.
Para aqueles professores (23% dos pesquisados) que de alguma maneira estão envolvidos no projeto, sejam como coordenadores regionais ou professores e que, além de terem um rendimento extra, ainda conhecem seu funcionamento, o programa em questão é apontado como sendo uma iniciativa de fundamental importância na promoção da interação escola-família.
Outros professores, 8% dos entrevistados, seja por desconhecimento ou por não estarem envolvidos na mesma proporção que os outros, criticaram veementemente o programa, alegando que esse tipo de trabalho acaba por descaracterizar a escola e, ainda, que escola não é clube (P.8). Diversos professores, em conversas informais, não tabuladas na pesquisa, alegaram não ter conhecimento de que tal projeto estava sendo desenvolvido na escola em que dão aula. Percebe-se, então, que embora a iniciativa seja louvável e pareça estar dando resultados efetivos Segundo o Jornal da Tarde, Seção Cidades, de 16/07/04, entre janeiro e maio de 2003 e o mesmo período em 2004, a queda geral no número de ocorrências (roubos, depredações, homicídios, etc) nas escolas da capital paulista foi de 16%., os professores em sua totalidade não foram envolvidos e, possivelmente, nem comunicados. A escola em que trabalham está recebendo a comunidade externa e eles não foram consultados e, menos ainda, contaram com a possibilidade de sua participação. 
Assim, a Secretaria Estadual de Educação, ao implementar uma política pública que não conta com a participação e/ou conhecimento dos professores que atuam em sua rede, certamente partiu do princípio de que a mesma seria amplamente acatada pelos mesmos, tendo em vista presumir que o conhecimento dos benefícios que esse tipo de iniciativa encerra, seja no combate à violência, seja na aproximação com a família, fosse igualmente compartilhado e aceito pela comunidade escolar.
 Não seria essa a mesma situação encontrada na escola em questão? Diretores e professores não se colocam como superiores aos pais? Não partem do princípio de que exista uma família ideal, a única que deva ser chamada à participação? Não aceitam a família na escola, desde que esta se mantenha passiva e ouvinte?
 Desse modo, explica-se porque os professores não tenham idéias criativas acerca de como trazer a família para participar da escola, ou que profiram discursos preconceituosos e anacrônicos. Também a eles é negado o direito à participação.  Então, na verdade, reproduz-se o modelo em menor escala, em que o ideal se generaliza.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida revela, nas entrelinhas de um discurso que pretende ser consensual, noções pré-concebidas da família e das relações familiares com a escola. Os sujeitos pesquisados encontram-se presos a modelos desgastados de formas de promoção dessa interação. Transferem às famílias a responsabilidade por garantir essa relação ao passo em que não dão a elas o direito de terem voz na escola. Sofrem os efeitos de políticas educacionais generalizantes.
A literatura sobre o assunto confirma e reitera essa situação. No entanto, torna-se necessário ressaltar que esses professores inserem-se em um ambiente complexo, em que mudanças sociais, comportamentais e econômicas se impõem em ritmo cada vez mais acelerado. A formação profissional do professor brasileiro, inicial e continuada, não consegue inseri-lo nesse contexto. 
Verifica-se claramente a necessidade de conhecer com mais profundidade esse universo. Esmiuçar a origem das contradições que a fala desses professores revelam, a fim de que as políticas públicas educacionais tornem-se mais efetivas, sejam as de promoção da interação escola-família, sejam as de outra natureza, mas que tenham como premissa o professor como sujeito ativo e partícipe, consciente de seu papel transformador da sociedade.
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