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AMBIENTES
DIGITAIS E A
RELAÇÃO
ESCOLA-FAMÍLIA
POR VÍVIAN GAMBA

7

E

scolas mudaram, famílias mudaram. O objetivo continua
o mesmo: prover a educação. A responsabilidade, por
vezes confusa – sobre até onde vai o papel da família e

onde começa o da escola –, continua em pauta. E novos espaços

“Ouvir os pais que questionam é tão
importante quanto ouvir os pais que
apoiam a escola”, Cleusa Scroferneker

de conversas e discussões passam a compor e tornar esse
cenário mais complexo: os grupos de WhatsApp e outras mídias

questões transversais, até pessoais, entram em pauta, tirando

digitais. Como fazer a gestão de tudo isso?

o objetivo principal (do grupo) – a resolução de problemas,

Redes sociais e grupos de comunicação têm sido aclamados

situações que demandam auxílio dos pais, por exemplo –, e

como facilitadores dos debates, inclusive no ambiente escolar.

acabam gerando agressões desnecessárias.” Além disso, a

WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, assim como as demais

professora alerta para o risco de estas atitudes de ódio e raiva

mídias, são espaços de interlocução, trocas e compartilhamento.

interferirem nas relações dos seus filhos com os colegas de

E, sob essa perspectiva, podem ser tanto facilitadores quanto

escola. O mesmo grupo criado para agilizar a comunicação pode,

geradores de problemas, aponta a doutora em Ciências da

nesse caso, ser um disseminador de problemas.

Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP e

Muitos dos debates dos pais nas redes, por exemplo, são

professora titular da Escola de Comunicação, Artes e Design da

de questões pontuais que poderiam ser resolvidas fora de

Pucrs Cleusa Scroferneker. “Trata-se dos objetivos e das pessoas

uma reunião formal, numa breve conversa com o professor,

que estão envolvidas nos grupos, da abordagem dos temas, da

aquelas na porta da sala de aula. No grupo, podem ganhar

linguagem utilizada. Temos muita dificuldade em aceitar o que o

novos contornos e ter sua proporção superdimensionada. A

outro pensa, em respeitar uma opinião divergente. Muitas vezes,

coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) do
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UniRitter e docente do curso de Psicologia, Vanessa Andina
Teixeira, sugere que a escola possa criar parcerias com as
famílias nas quais os pais se sintam mais apoiados pela
instituição do que pelos outros pais em grupos de WhatsApp.
“Por vezes, quando os pais tentam uma aproximação com a

“Por vezes, quando os pais tentam uma
aproximação com a escola, há uma
série de empecilhos que acabam por
afastá-los”, Vanessa Andina Teixeira

escola, há uma série de empecilhos – como fazer atendimento
apenas em horário comercial – que acabam por afastá-los desse

dificuldade de entender que o conflito não é algo negativo. Os

ambiente, favorecendo que outras redes de apoio surjam. Os

questionamentos às vezes nos levam a ver situações que não

pais devem sentir que a escola é um ambiente amistoso, e não

tínhamos percebido, a tomar decisões (antes impensadas).”

apenas o lugar onde mais cobranças lhes são feitas.”
A Sociedade Educacional Monteiro Lobato, de Porto

Para o professor do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Unisinos e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas

Alegre, fez do limão uma limonada e usou novas mídias

em Sociologia da Educação (GEPSE/Unisinos/CNPQ),

para institucionalizar a reunião virtual. Para a diretora de

Rodrigo Manoel Dias da Silva, as redes sociais e os grupos de

projetos, Flávia Eizerik, uma fórmula simples, que poupa

comunicação criados em aplicativos para smartphone são

tempo dos pais e permite que a reunião ocorra para cada

ferramentas contemporâneas de comunicação que não podem

um no melhor horário. “Nas reuniões presenciais, tínhamos

ser descartadas na relação escola-famílias, ou entre famílias ou

entre 20% e 25% de participação dos responsáveis, enquanto

pais de estudantes; contudo, não substituem a presença dos pais

na reunião virtual o percentual passa dos 50%.” Pelo que os

na escola, em atitude respeitosa e de diálogo com todos.

números indicam, a alternativa foi bem recebida pelos pais.
A coordenação continua aberta àqueles que desejarem um
encontro presencial, ela enfatiza, mas, neste ano, por ora,
apenas um responsável fez uso desse recurso.
Se a escola opta por ter um espaço oficial nessas novas

Expectativas x entrega
Independentemente dos contextos em que cada grupo
familiar esteja inserido, quando os filhos frequentam a escola
é natural que haja dificuldades nessa relação, pois a família

mídias, Cleusa coloca que é importante deixar claro quais os

muitas vezes espera da instituição um cuidado que ela

temas que serão tratados, rechaçando qualquer outro assunto.

própria tem dificuldade de atender, argumenta Vanessa. “Na

“Tem que ter clareza, se a escola entende que é um espaço

maioria das vezes, observo que tanto a família como a escola

que interessa a ela para interagir com os pais ou até mesmo

ficam tentando sinalizar uma à outra suas responsabilidades,

com alunos”, afirma Cleusa. E mais: é preciso considerar

mas, sobrecarregadas e superexigidas, acabam mais se

que todos são pais. “Ouvir os pais que questionam é tão

esperando do que se ajudando. Por outro lado, vejo interesse

importante quanto ouvir os pais que apoiam a escola. Temos

de ambas em contribuir na construção de cidadãos capazes
de lidar com o mundo por meio de valores sólidos.”

DIVULGAÇÃO COLÉGIO NOSSA SENHORA DO BRASIL

Em relação ao que é responsabilidade dos pais e da
escola, uma discussão recorrente, a professora ressalta a
importância do acordo entre família e instituição de ensino,
desde o princípio. Entender a cultura e o projeto pedagógico
da escola é fundamental. Afinal, há propostas diversas, que
atendem a expectativas bastante diferentes. E se os pais
elegem uma instituição, parte-se do pressuposto de que
estão alinhados com aquela forma de trabalho. “Entendo
que escola e pais não estão em lados opostos. Se estou
questionando tanto a escola, será que é essa a escola que eu
quero para o meu filho?”, questiona Cleusa. Vale, então, fazer
/// Escolas devem criar espaços para conhecer mais as famílias

essa pergunta antes de realizar um levante no grupo de pais.
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De qualquer forma, o conflito é inevitável. No entanto, nem
sempre é algo ruim. A docente da Pucrs coloca que as pessoas,
de forma geral, foram educadas para saber que o conflito deve
ser abolido. Mas a escola tem que andar na contramão dessa
ideia. “A própria escola deveria ser o espaço que estimula o

“Escola e pais não estão em lados opostos.
Se estou questionando tanto a escola, será
que é essa a escola que eu quero para o
meu filho?”, Cleusa Scroferneker.

diálogo. Se ela não entender assim, vamos ter que entender que
escola é essa”, afirma Cleusa. Ela acredita que as instituições

‘Guia de Segurança e Ética Digital’. Ambos os documentos foram

de ensino precisam assumir o papel de mediadoras de relações

criados em conjunto por estudantes, educadores e representantes

e o compromisso de ter cidadãos críticos. A própria gestão,

das famílias do colégio. As dicas vão desde o cuidado com a

mostrar coerência entre o que a escola oferece, o que diz e o que

veracidade das publicações, o respeito às leis e a proteção em

faz e oportunizar o diálogo. “Claro que a tecnologia é positiva,

relação a informações pessoais e senhas até o comportamento

mas talvez a escola precise ouvir mais presencialmente, fazer

adequado nos grupos de WhatsApp. Há seções específicas para

uma escuta ativa, face a face, que se perdeu um pouco. Com

estudantes e pais em relação ao uso das redes e, uma especial, de

pais, para ouvir o que estão pensando e aceitar o que dizem.

cuidados parentais, lembrando, entre outras coisas, que os pais

Com os professores, para saber o que estão ouvindo, sentindo

são referência e exemplo para os filhos – na vida e nas redes.

e percebendo em sala de aula. Se estou dizendo que o diálogo é
importante, é melhor que eu o exercite”
A conscientização sobre o bom uso dessas novas mídias foi

Dias da Silva fala sobre a importância de as escolas manterem
fóruns, grupos de reflexão ou pesquisas contextuais a fim
de, efetivamente, conhecerem sua comunidade. “Estudos em

um dos caminhos encontrados pelo Colégio Farroupilha, de Porto

Sociologia da Educação têm demonstrado que escola e famílias se

Alegre, para manter relações saudáveis no ambiente escolar. Além

conhecem muito pouco, falam ‘línguas’ muito diferentes. Conhecer

do ‘Código de Conduta e Convivência’, a instituição conta com um

a comunidade, respeitando suas particularidades e apostando
em sua produtividade pedagógica, é indispensável.” O professor
coloca que atividades comuns, de diálogo amplo e formativo,
abertas a toda a comunidade escolar, fortalecem o senso de
pertença, de vínculo, de responsabilidade e de respeito mútuo.

Aos estudantes:
• Ao enviar e receber conteúdos, proteja a sua imagem e não
exponha a do outro.
• Desconfie de mensagens que peçam para acessar arquivos e links.
• Procure não divulgar informações pessoais.
• Não compartilhe suas senhas com terceiros.
• Liberdade de expressão requer responsabilidade.

Aos pais:
• Aplique o princípio da não exposição, de si e do outro.
• Trate situações que envolvam seus filhos em espaços reservados.
• Somente poste fotos de outras crianças e adolescentes que não os
seus filhos com a autorização do responsável legal.
• Evite realizar75
check-in e postar imagens que demonstrem suas
rotinas e de sua família.
250
450
• Todos
são responsáveis legalmente
pelos conteúdos postados, por
ação e/ou omissão.

A informalidade pode ser uma alternativa. Como diz
Cleusa, os coffebreaks dos eventos existem para que ocorram
momentos de troca. “Esses espaços são muito favoráveis à
construção de relações saudáveis. Em reuniões, todos já vêm
armados. Nessa informalidade (poderiam ser as conversas
ocasionais, de corredor, no trânsito dos pais?), pode-se estimular
muito o fortalecimento desse ambiente mais saudável.”
A pauta desta reportagem foi construída em reunião realizada na
Regional Noroeste, na Fema, em Santa Rosa, e contou com a participação
dos seguintes educadores: Antônio Roberto Ternes, Daniela Balkau e
Regina Arend (Fema), Jéssica Rigon e Wilson Hint (Centro Tecnológico
Frederico Jorge Logemann), Adriana Riedel e Angela Hofmeister Mateus
(Colégio Dom Bosco), Adriana Marks e Dinara Ehlert (Instituto Sinodal da
Paz), Renati Chitolina (Setrem), Cristiane Raquel Machado (Colégio Cnec
Sepé Tiarajú), Roseléia Schneider (Faculdade Cnec Santo Ângelo).
CONTEÚDO ONLINE DISPONÍVEL

Dicas construídas a partir do ‘Guia de Segurança e Ética Digital’,
do Colégio Farroupilha

Conheça o Guia de Segurança Digital
www.educacaoemrevista.com.br

