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Claudio Uehara – Pedagogia UFMS Ana Lucia Espíndola – (Orientadora) Na 
participação do grupo de estudos ALLEM (Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre 
Alfabetização, Letramento e Letramento Matemático) formado por professores e 
alunos do curso de pedagogia da UFMS e professores de duas escolas municipais de 
Três Lagoas, verificamos nas reuniões que sempre era lembrado e, muitas vezes, 
denominado problema pelos professores da rede de ensino, a falta de participação 
dos pais na vida escolar do filho. A partir disso começamos a nos indagar sobre 
essa problemática. Por que tanta demanda pela participação das famílias no 
processo de ensino–aprendizagem? Teria outras questões por trás dessa aparente 
necessidade de participação dos pais? Assim, estamos realizando um trabalho 
investigativo que tem como objetivo investigar as raízes das tensões existentes 
entre pais e professores em relação ao fracasso escolar, discutindo especialmente a 
manifestação dessa questão no que diz respeito a cobrança da participação das 
famílias nas atividades escolares. Para dar conta de tal objetivo estamos realizando 
uma pesquisa de tipo etnográfico que usa como instrumentos para coletas de dados 
questionário e entrevistas com um grupo de pais e professores de uma escola de 
uma periferia urbana da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Acreditamos 
que há uma estreita relação entre a configuração do Estado Neo Liberal e as 
demandas feitas às famílias que têm filhos nas escolas públicas destinadas às 
camadas populares, suposição esta que nos será possível compreender melhor a 
partir da análise dos dados coletados.  
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INTRODUÇÃO 

Na participação no grupo de estudos ALLEM-Laboratório de Estudos e Pesquisas 
sobre Alfabetização, Letramento e Letramento Matemático, composto por docentes 
e discentes do curso de Pedagogia da UFMS e docentes da rede de educação 
municipal de Três Lagoas, nasceu a preocupação e posterior necessidade de se 
investigar a relação professor e pais de alunos. Surgiu no interior do grupo uma 
proposta de realizar uma pesquisa sobre a participação dos pais no 
desenvolvimento educacional dos filhos. Alguns docentes das escolas municipais 
relataram que a participação dos pais nas reuniões e no auxílio diário do 
desenvolvimento escolar, mais especificado na lição de casa dos alunos, era 
deficiente. No entanto muitos relatos se apresentavam num tom de queixas. 

Na convivência nos estágios, no contato com outras professoras(es), percebemos 
que esta "queixa" estava sempre presente quando a questão levantada era o 
rendimento escolar do aluno. Portanto, essa tensão existente entre professor e pais 
de alunos, se torna um problema que necessita de um aprofundamento 
investigativo. 

No momento que usamos o termo tensão, a imagem que fazemos é do jogo do 
cabo de guerra onde professores e pais estão de lado opostos da corda. O que 
percebemos na convivência com vários professores é que muitos estão entrando no 
jogo por simplesmente adotarem a concepção de que os pais não são participativos 



na vida escolar do filho, e não têm noção do porquê do jogo e de quando começou. 
Este trabalho tem como objetivo aprofundar as investigações sobre essa tensão, e 
trazer a tona os vários pontos de vistas para uma discussão das responsabilidades 
pelo fracasso escolar. 

Retornando ao grupo de pesquisas ALLEM, para aprofundar conhecimentos sobre o 
perfil dos pais de alunos como também determinados posicionamentos com relação 
a escola, foi elaborado e aplicado pelos professores e professoras participantes do 
ALLEM, como também outros docentes que trabalham numa determinada escola da 
periferia de Três Lagoas. 

Para a análise do questionário foi formado um grupo constituido por professoras da 
UFMS, professoras da escola em questão, e discentes do curso de Pedagogia da 
UFMS. Como participantes do grupo de análise, percebemos que uma pergunta 
direta ia ao encontro de nosso objeto de pesquisa: você determina um horário 
específico para seu filho estudar fora do horário escolar? As respostas propostas 
foram: às vezes; não; sim, meia hora por dia; sim, uma hora por dia; sim, mais de 
uma hora pordia. Analisando as respostas, as porcentagens foram as seguintes: 
49% responderam às vezes, 6% responderam não,17% responderam sim, meia 
hora por dia, 21% responderam sim, uma hora por dia, 7% responderam 

A partir da análise desta pergunta certas questões foram levantadas: Qual o motivo 
que os pais têm por 

sim mais 
de uma hora por dia. 

não determinar, ou determinar às vezes

Além das questôes já citadas, no contato com o texto de Maria Eulina Pessoa de 
Carvalho: "Relações entre família e escola e suas implicações de gênero" que diante 
de suas pesquisas ressalta que "a política educacional recente, de 

 um horário de estudos 
para o filho? Qual o motivo que os pais têm para determinar um horário de estudos 
para o filho? Mesmo que tenham um horário determinado para os estudos, será que 
existe um acompanhamento por parte dos pais? Em contrapartida outras questões 
foram levantadas: Os professores têm conhecimento dos motivos da pouca 
participação de muitos pais no desenvolvimento escolar do filho? Qual a 
importância aferida a essa participação? 

caráter 
neoliberal

Neste trabalho nos deteremos em apresentar a parte teórica do trabalho 
estruturada em quatro tópicos: A história do neoliberalismo, Neoliberalismo e 
escola, Projeto "Amigos da Escola", Relação escola e família. 

, está cobrando a participação dos pais na gestão da escola pública e no 
dever de casa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil".(2000, p. 43) (grifo 
meu). Concordando com Carvalho, realizamos uma revisão da literatura sobre o 
neoliberalismo e suas influências nass políticas educacionais. 

Neste tópico abordamos o neoliberalismo advindo do liberalismo de Adam Smith 
que superou por sua vez, o feudalismo. Nesta superação apesar dos ideários 
liberais e iluministas do século XVIII defenderem a liberdade, a fraternidade e 
igualdade para os cidadãos e portanto, governos baseados na democracia e no 
contrato social, forças antagônicas sociais não se dissiparam. Acreditamos que "a 
moderna sociedade burguesa surgida das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os 
antagonismos de classes. Apenas estabeleceu novas classes, novas condições de 
opressão, novas formas de luta em lugar das antigas" (Marx & Engels, 2003, p.23). 

A história do neoliberalismo 

Além da revolução social ocorreu também a revolução industrial. Do modelo de 
produção feudal artesanal para o modelo de produção industrial. No liberalismo 



ocorreram reestruturações desse modelo de produção. No iníicio do século XX 
ocorreu a primeira reestruturação industrial, o fordismo que conforme Gounet 
(1999, p.18) "utilizou os métodos do taylorismo ou organização científica do 
trabalho", ou para melhor compreensão, a linha de montagem que cada 
trabalhador era responsável na montagem de apenas uma peça no veículo. 

Após a segunda guerra mundial, Taiichi Ohno cria o toyotismo que conforme 
Rodrigues (1998, p.86) "é o avesso do sistema concebido no início do século por 
Taylor e Ford. Em síntese o modelo Toyota contrapõe aos grandes lotes 
padronizados da produção fordista, a produção de séries restritas de produtos 
diferenciados". Paralelamente no campo social e econômico acontecem 
transformações para suplantar a crise do capital. Na reetruturação social e política 
de pós segunda guerra é instituído o Estado de bem estar social em contraposição 
ao liberalismo, o Estado deveria intervir na regulação do mercado. 

O Estado de bem esta social de John Maynard Keynes e o fordismo/taylorismo 
perduraram até 1973 com a nova crise do capital. Segundo Rodrigues (1998, p. 
91), "o período de 1965-1973 tornou-se cada vez mais evidente a incapacidade do 
fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao modo 
capitalista de produção". Para a crise do capital, o falido Estado de bem estar 
social, foi substituido pelo neoliberalismo. FriedrichHayek escrevera em 1944 "O 
caminho da servidão" que criticava o Estado de bem estar social dando como 
principal justificativa o perigo do poder concentrado no Estado a exemplo do que se 
processou no governo nazista, no fascista e no comunista. Segundo Rodrigues 
(1998, p.92) o neoliberalismo como modelo de gestão, possui contradições. O 
Estado é forte ao tratar dos direitos dos trabalhadores e sindicatos e dos gastos 
sociais e é fraco na regulação de mercado que deveria ser livre novamente. 

Segundo Rodrigues (1998) 

A hegemonia do programa neoliberal não se realizou do dia para a 
noite. Levou mais ou menos uma década. Começou com a 
experiência chilena do ditador Augusto Pinochet (1973), passou pelo 
governo Margareth Thatcher (1979) na Inglaterra (primeiro regime 
de um país de capitalismo avançado publicamente empenhado em 
por em prática o programa neoliberal), pelo governo Ronald Reagan 
(1980) nos EUA, pelo de Helmut Khol (1982) na Alemanha, e assim 
sucessivamente. (p.92) 

O toyotismo paralelamente ao programa neoliberal também se consolidava nos 
países centrais capitalistas. 

A partir do que já foi exposto na história do neliberalismo, pudemos verificar que 
existiram modificações significativas no modelo de produção capitalista. Para um 
novo modelo é exigido a formação de um novo trabalhador, segundo Espíndola 
(2004) "ao contrário do homem  boi, redomendado pelo modelo taylorista, que 
deveria executar tarefas repetitivas e parciais, começa-se agora a busca por um 
operário polivalente, com responsabilidades pessoais sobre a produção, criando-se, 
dessa forma, novas necessidades de qualificação da força de trabalho, onde novas 
habilidades passam a ser exigidas" (p.143). 

Neliberalismo e escola 

Além de contribuir na formação do novo trabalhador, a escola é um instrumento de 
difusão e confirmação da hegemonia neoliberal: 



... O Estado longe de ser uma esfera separada do plano econômico, 
social e cultural - tal como a visão liberal a compreende, sofreu um 
intenso processo de ampliação (na fórmula gramsciana, passa a 
compor-se de aparelhagem estatal + sociedade civil) e hoje é 
dominado e dirigido por organismos privados de hegemonia da 
burguesia, que trabalham diuturnamente para obter o consenso do 
conjunto das classes sociais para o desenvolvimento de um modelo 
de sociabilidade que beneficia a consevação das relações de 
exploração vigentes. É precisamente por isso que as estratégias 
educacionais mais do que nunca ganham importância vital na difusão 
dos conteúdos, habilidades e valores ligados a esse modelo de 
sociabilidade. (BRAGA, 2005, p.210) 

Braga (2005) constata que a partir dos anos 1990 a reforma educacional se auto-
referenciou com o slogan "Educação para a cidadania" e complementa que desde 
meados de 1980 e primeira metade dos anos de 1990 existia um movimento dos 
educadores para melhorar a qualidade da educação. Neste sentido o governo de 
Fernando Henrique Cardoso a seu modo, propõe diversas mudanças principalmente 
a reformulação curricular da educação básica (fundamental e média), afinadas com 
a nova Lei de Diretrize e Bases da Educação Nacional (LDB). Para complementar o 
conjunto de reformas foi elaborado um material para servir de referência e 
orientação dos conteúdos e práticas em sala de aula -os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRAGA, 2005, p.210). 

De certa maneira, todo conjunto de reformas, em princípio ia ao encontro dos 
anseios dos educadores no Brasil. Para dar maior legitimidade e uma aura 
democrática aos PCNs, na sua elaboração foram conclamados diversos grupos da 
educação. 

A aparente aura democrática não conseguiu encobrir diversas falhas no percurso 
dos PCNs, até sua aprovação na câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação (CEB/CNE), que o aprovou por intermédio do Parecer CEB/CNE nº 
3/97. Braga (2005, p.210) aponta as críticas de muitos pareceristas ao curto prazo 
para análise de documentos e posterior elaboração dos relatórios. Cita a 
contestação da Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação) quanto ao curto prazo como também da falta de iterlocução entre 
formuladores dos parâmetros e os especialistas e grupos significativos na área 
educacional no primeiro ano de elaboração. Acrescenta-se por fim, a preocupação 
de pareceristas ocasionando diversas discussões sobre a falta de equilíbrio na 
fundamentação do documento, entre psicologia do conhecimento e as bases 
históricas, antropológicas e sociólógicas; a metodologia baseada no construtivismo 
e a falta de clareza quanto ao uso de outros métodos. 

Para Espíndola (2004) essa metodologia baseada no construtivismo presente nos 
PCNs, se justifica pelo fato de pregar a formação de um indivíduo que corresponde 
as novas necessidades do modo de produção. Para identificar a ligação dos PCNs 
com as mudanças no mundo do trabalho atual estágio do capitalismo, Espíndola 
(2004) cita várias afirmações encontradas no texto dos PCNs, tais como: 
necessidade da formação de "cidadãos autônomos" (p.94), com "capacidade de 
conviver em grupo de maneira produtiva e cooperativa"(p.97), com disponibilidade 
para envolver-se na aprendizagem (p.99), com controle sobre seu próprio tempo 
de realização de atividades (p.102), complementando, tece uma crítica as tais 
afirmações que poderiam constar em manuais de grandes empresas sobre o perfil 
ideal de trabalhadores. 



Gentili (1999) aponta que na década de oitenta as políticas públicas sustentava, um 
discurso de democratização no Brasil e, em vários países da América Latina, no 
entanto os novos governos democráticos mentiveram os índices de miséria e 
marginalidade dos suplantados governos ditatoriais. Nesse sentido, Gentili constata 
uma continuidade estrutural herdada dos governos ditatoriais, e 
conseqüentemente, uma tendência de aprofundamento da miséria que caracteriza 
uma derrota e não uma vitória para as classes populares evidenciando uma 
democracia "não democrática". 

O governo Fernando Henrique Cardoso para manter suas contas em dia recorre à 
entrada de capital especulativo. Para isto, mantém as taxas de juros elevadas, 
seguindo os planos econômicos dos governos neoliberais norte-americanos e da 
Europa Ocidental para os países de terceiro mundo, ditados pelo FMI e Banco 
Mundial. A derrota da greve dos petroleiros em 1995 foi um marco para a política 
neoliberal do Governo de Fernando Henrique Cardoso, que seguiu os passos do 
Governo de Margareth Tatcher e sua política de enfraquecimento dos sindicatos, 
conseqüentemente levando a perdas de muitas conquistas da classe trabalhadora 
(SOUZA, 2002, p.107). 

Concordando com Souza que o governo Fernando Henrique Cardoso segue a trilha 
do neoliberalismo, Gentili (1996, p.25) compreende que "o neliberalismo formula 
um conceito especíifico de qualidade, decorrente das práticas empresariais e 
transferido, sem mediações para o campo educacional. As instituições escolares 
devem ser pensadas e avaliadas como fossem empresas produtivas". O Enem, 
Saeb e Enad são exemplos evidentes dessa forma de gerenciamento da educação. 
Conforme Cassetari (2008) existe neste contexto o julgamento de que a qualidade 
da educação pode ser verificada nos resultados dos alunos nestas avaliações, 
portanto ligando diretamente a qualidade da educação com o desempenho dos 
professores. 

Para um melhor entendimento da dimensão do projeto Amigos da Escola é 
necessário falar sobre  o poder social da televisão. Para Bourdieu (1997, p.28) "a 
imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos literários chamam 

Projeto "Amigos da Escola" 

o efeito de rel, 

Através dos conceitos de Bourdieu e fazendo uma ligação com os conceitos de 
Gentili de que o neoliberalismo promove uma homogeinização ideológica das 
diversas instituições políticas, econômicas, sociais, para tanto podemos considerar 
a televisão como forte instrumento homogeinizante e mantenedor da hegemonia 
neoliberal. A partir de todas essas considerações podemos constatar que o projeto 
Amigos da Escola está diretamente condicionado a estrutura neoliberal, sendo um 
projeto implementado em parceria com o Fundo da Nações Unidas para Infância 
(Unicef). Para um melhor entendimento do projeto, vamos deixar que a própria 
realizadora do projeto explique "o que é o projeto". 

ela pode fazer ver e fazer crer no que faz ver. Esse poder poder de 
evocação tem efeitos de mobilização" 

Amigos da escola é um projeto criado pela Rede Globo (TV Globo e 
emissoras afiliadas) com o objetivo de contribuir para o 
fortalecimento da educação e da escola pública de educação básica. 
O projeto estimula o envolvimento de todos (profissionais da 
educação, alunos, familiares e comunidade) neste esforço e a 
participação de voluntários e entidades no desenvolvimento de ações 
educacionais - complementares e nunca em substituição, às 
atividades curriculares/educação formal - e de cidadania, em 



benefício dos alunos, da própria escola, de seus profissionais e da 
comunidade. (site oficial -Amigos da Escola) 

Como pudemos verificar o prórpio projeto arregimenta a sociedade como um todo 
para solucionar os problemas educacionais, desse modo concordamos com Gentili 
(1996, p.22), na afirmação de que o "o neoliberalismo privatiza tudo, inclusive 
também o êxito e o fracasso social", neste sentido segue as palavras de Gentili que 
os pobres são culpados pela pobreza; os desempregados pelo desemprego; os 
corruptos pela corrupção, os favelados pela violência urbana; os sem terra pela 
violência no campo; os pais pelo rendimento escolar de seus filhos; os professores 
pela péssima qualidade dos serviços educacionais. 

Neste tópico utilizaremos como referencial principal os textos de Maria Eulina 
Pessoa de Carvalho como apoio teórico, por ser compatível com o modelo de 
estrutura utilizada pela nossa pesquisa, que o objeto a ser pesquisado pertence a 
uma totalidade que também é componente da pesquisa. 

Relação escola e família 

Neste sentido, com intenção de se chegar na raiz do problema faremos uso da 
dialética materialista histórica como metodologia. Sanchez Gamboa (2006), 
explicita a abordagem dialética: 

Nas pesquisas dialéticas, o homem é tido como se social e histórico, 
embora determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, 
é o criador da realidade e o transformador desses contextos. A 
educação é vista como uma prática nas formações sociais e resulta 
de suas determinações econômicas, sociais e políticas, faz parte da 
superetrutura e, junto com outras instâncias culturais, atua na 
reprodução da ideologia dominante. Numa outra versão, a educação 
também é espaço da reprodução das contradições que dinamizam as 
mudanças e possibilitam a gestação de novas formações 
sociais.(p.103). 

Retornando as questões levantadas: Qual o motivo que os pais têm por não 
determinar, ou determinar às vezes um horário de estudos para o filho? Qual o 
motivo que os pais têm para determinar um horário de estudos para o filho? Mesmo 
que tenham um horário determinado para os estudos, será que existe um 
acompanhamento por parte dos pais? Os professores têm conhecimento dos 
motivos da pouca participação de muitos pais no desenvolvimento escolar do filho? 
Qual a importância aferida a essa participação? Para um aprofundamento da 
pesquisa, em uma determinada escola da periferia de Três Lagoas aplicaremos 
questionários com perguntas fechadas para saber quantos pais determinam e 
acompanham o filho no desenvolvimento escolar. Em seguida faremos entrevistas 
para determinar os motivos que os pais têm para acompanhar, ou não, o 
desenvolvimento escolar do filho. Serão entrevistados 2 pais de cada estrato de 
resposta. Da mesma forma, entrevistaremos um professor que dá muita 
importância a participação dos pais para o desenvolvimento escolar do aluno, e 
outro, que não. Neste sentido, na análise dos dados da pesquisa poderemos 
qualificar os motivos da tensão existente entre professor e pais de alunos. 

Quando percebemos que existia uma tensão entre professor e pais de alunos, e que 
isto consistia num problema a ser investigado, visualizamos que a própria 
investigação poderia amenizar essa tensão. Pretensiosamente, somando a 

Considerações Finais: 



inúmeros trabalhos de vários pesquisadores que levam em consideração a 
totalidade, acreditamos que os profissionais da educação no contato com essa linha 
de pesquisa, possam enxergar o problema por outro ângulo, um ângul que 
ultrapasse os muros da escola. Por esse motivo nos identificamos com 
pesquisadores que usam a dialética materialista histórica como metodologia. 

Quando propusemos: "O neoliberalismo, a escola e a família: discutindo 
responsabilidades pelo fracasso escolar", percebemos que essa pesquisa vai ao 
encontra do trabalho proposto pelo grupo de pesquisa ALLEM. São nos encontros 
quinzenais, que a comunidade escolar pode discutir os diversos problemas da 
educação. Na apresentação de diversos pontos de vista; de alunos da Pedagogia, 
de professores, de mestres e doutores da educação, acreditamos na ampliação de 
horizontes do conhecimento e conseqüentemente a amenização dos 
problemas,quiçá num futuro, encontrar soluções. 

BRAGA, Ialê Falleiros. Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação básica e 
a construção de uma nova cidadania. In: Lúcia Maria Wanderley Neves (Org.) 
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