
LIGAÇÃO ENTRE ESCOLA E PAIS
DEVE MUDAR NA ADOLESCÊNCIA

M
uitos educadores e pais
de alunos concordam
que é importante para
as famílias passarem um

tempo na escola de seus filhos, moni-
torarem de perto as tarefas ou lerem
para as crianças em casa. "Mas ten-
te dizer isso para uma criança de 13
anos", argumenta a pesquisadora da
Universidade de Harvard, Nancy Hill.

Em uma série de estudos e em
um novo livro, Nancy tenta provar
que tanto pesquisas quanto inicia-
tivas de políticas públicas america-
nas, que buscam promover o envol-
vimento dos pais, falham em levar

em conta as necessidades distintas
de adolescentes, um grupo de estu-
dantes que parece estar biologica-
mente voltado a se libertar da vi-
gilância de seus responsáveis. "Ter
seus pais envolvidos em uma viagem
da escola não é inteiramente coeren-
te com o que um adolescente deseja",
afirma Nancy, que é professora da
Faculdade de Educação de Harvard e
do Instituto Radcliffe para Estudos
Avanços da universidade.

Estudos também estão começando
a mostrar que tais atividades podem
não ser nem de perto tão importantes
para promover o sucesso educacional
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quanto outras coisas que os pais po-
deriam fazer em casa neste estágio
de desenvolvimento de seus filhos.
"Quando você olha para os relacio-
namentos entre pais e adolescentes,
você vê crianças que não aceitam de-
cisões sobre as quais elas querem ter
controle", analisa a educadora. Ela
acrescenta que é muito mais difícil
para a família ligar para a escola e
descobrir como as crianças estão in-
do holisticamente, porque estas têm
muitos professores e seus docentes
veem mais de 100 estudantes por
dia. "Nós temos dado (à família e aos
professores) uma tarefa impossível.
Se nós não vamos mudar a estrutura
da escola, como vamos ajudar os pais
a 'navegá-la' de forma coerente com
o desenvolvimento dos estudantes?",
questiona.

O foco da pesquisa da professora é
oportuno. A lei federal americana No
Child Left Behind (NCLB) exige que
a maioria das escolas implemente po-
líticas sobre envolvimento dos pais,
mas a lei não faz nenhuma menção
de como esses esforços em escolas de
ensino fundamental II e ensino mé-
dio podem ser diferentes daqueles de
escolas do ensino fundamental I, as
quais têm sido o foco da maioria das
pesquisas sobre o envolvimento das
famílias até recentemente.

Para o novo livro Families, Schooh,
and the Adolescent (Famílias, Escolas e
o Adolescente), que foi publicado em
agosto de 2009 pela Teachers College
Press, Nancy e sua coeditora, Ruth
Chao, da Universidade da Califórnia,
em Riverside, recrutaram pessoas le-
tradas de uma variedade de disci-
plinas para compartilhar algumas
descobertas mais recentes sobre a
parceria família-escola nas institui-
ções de Ensino Médio. Antes da pu-
blicação do livro, a pesquisadora
analisou sistematicamente 50 estu-
dos sobre envolvimento de pais e o
documento resultante foi publicado
no jornal Developmental Psychology.

O que Nancy descobriu, curiosa-
mente, foi que algumas análises an-
teriores de pesquisa sobre a parceria
família-escola, enquanto apontaram
para benefícios acadêmicos gerais

para os estudantes, tinham juntado
estudos de escolas de ensino funda-
mental I com estudos de instituições
de ensino fundamental II e ensino
médio. "Acho que isso pode ser por-
que muitas das análises foram feitas
de uma perspectiva de educação e os
distritos escolares fazem uma única
política para as séries de ensino fun-
damental e médio", supõe.

O QUE MAIS INTERESSA
Quando destrinchados, os estudos
voltados para o ensino fundamental
II mostraram que, enquanto o en-
volvimento dos pais ainda era im-
portante para a aprendizagem dos
estudantes, o tipo de atividade im-
portava. Ajudar com o dever de casa,
por exemplo, não teve nenhum im-
pacto em escolas de ensino médio.
Visitar a escola, fazer voluntariado
e estar presente em eventos escola-
res parecem estar apenas modera-
damente relacionados às conquistas
dos alunos.

"O CONTATO FREQÜENTE
ENTRE PAIS E ESCOLA

MOSTROU-SE NEGATIVAMENTE
RELACIONADO AO

COMPORTAMENTO,
POSSIVELMENTE PORQUE

ESTES PAIS ESTAVAM SENDO
CHAMADOS PARA A ESCOLA

PARA FALAR SOBRE OS
PROBLEMAS DE

COMPORTAMENTO
DE SEUS FILHOS"

Duas vezes tão ef icazes quan-
to as coisas que os pais fizeram na
escola foram os esforços que eles
realizaram em casa (com exceção de
ajudar com a lição) para apoiar a es-
colarização. Isso incluía comunicar
suas expectativas quanto às con-
quistas de seus filhos; discutir es-
tratégias de aprendizagem; incen-
tivar aspirações de carreira; ligar o
que as crianças estavam aprendendo
na escola (ou estavam interessadas
em aprender) com atividades do dia
a dia; e fazer planos para o futuro.
Nancy coloca tais atividades na ca-
tegoria Socialização Acadêmica.

NA MESMA DIREÇÃO
Pesquisa de Belkis Suazo de Castro, as-
sociado de pesquisa sênior do Centro
de Pesquisa Universitária Comunitária
da Faculdade de Professores, da
Universidade de Columbia, e Sophia
Catsambis, professora de sociologia
da Universidade de Nova York, ba-
seou-se em uma amostra nacional de
14 mil alunos que foram entrevista-
dos na 8a série, em 1988, e novamen-
te na 12a série, em 1992. Sua análise
mostra, por exemplo, que "pais que se
envolvem ativamente na preparação
de seus adolescentes para a universi-
dade têm filhos que estão motivados
a irem bem na escola e que têm pou-
cos incidentes de freqüência e proble-
mas de disciplina durante seu último
ano". O contato freqüente entre pais e
escola, por outro lado, mostrou-se ne-
gativamente relacionado ao compor-
tamento, possivelmente porque estes
pais estavam sendo chamados para a
escola para falar sobre os problemas
de comportamento de seus filhos.

AGRAVANDO DESIGUALDADES?
Este estudo também sugere, entre-
tanto, que os esforços dos pais em
casa para mostrar a seus filhos a im-
portância da escolaridade não têm o
mesmo efeito em todos. Perspectivas
futuras de estudantes de minoria ét-
nica e planos para a faculdade não
eram tão fortemente relacionados a
esta ação dos pais como eram no ca-
so de seus colegas brancos.

Nancy chegou a uma conclusão
similar em um estudo de 2004, no
qual os pesquisadores acompanha-
ram 462 adolescentes. A pesqui-
sa descobriu que, para os estudan-
tes cujos pais tinham uma educação
universitária, níveis altos de envol-
vimento dos pais no ensino funda-
mental II estavam relacionados a
melhor comportamento (dos alu-
nos), maiores aspirações e melho-
res conquistas mais tarde. Este não
era o caso, contudo, dos estudan-
tes cujos pais não tinham ido para
a universidade. Altos níveis de en-
volvimento de pais para este grupo
se traduziam em metas de carreiras
ambiciosas, mas não em um históri-
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co de desempenho do aluno tão ele-
vado. "Havia crianças aspirando ir
para a universidade, mas elas esta-
vam despreparadas", conta a educa-
dora de Harvard.

Para a pesquisadora, geralmente,
os educadores dizem que os pais estão
desinteressados, contudo, muitos estão
interessados. "E estão fazendo o que
nós dizemos para eles fazerem, mas
não está funcionando. "Esse aspecto,
segundo ela, é onde as escolas têm um
papel a desempenhar. Além de pedir
aos pais para verificarem os deveres
de casa de seus filhos, escolas de en-
sino fundamental II deveriam esboçar
a eles - particularmente para aqueles
que nunca estiveram na universidade
- os caminhos educacionais que levam
do ensino fundamental para o ensino
médio e para a universidade. "Elas de-
veriam dizer 'aqui estão os cursos que
vocês precisam fazer. E se seus filhos
não estão preparados para estes cur-
sos, isso é o que vocês podem fazer pa-

ra prepará-los para que os caminhos
permaneçam abertos."

Robert Crosnoe, professor associa-
do de sociologia da Universidade do
Texas em Austin, descreve, em um ca-
pítulo separado do livro, um estudo
em que ele tentou testar esta idéia. Ele
usou um conjunto de dados nacionais
para determinar se uma melhor comu-
nicação entre famílias e escolas sobre
a transição da escola de ensino funda-
mental II para o ensino médio estaria
relacionada a menos "derrapagem" pa-
ra alunos iniciantes do ensino médio.
Por derrapagem, Crosnoe define a des-
conexão que ocorre quando estudantes
estão em cursos de ensino médio que
não estão de acordo com suas realiza-
ções acadêmicas anteriores. Ele se con-
centrou em particular em Matemática
e cursos de Ciências.

O que ele descobriu foi que tais des-
compassos ocorriam menos freqüente-
mente quando os pais, escolas de en-
sino fundamental II e ensino médio

estavam todos se comunicando uns
com os outros sobre caminhos acadê-
micos que levam à universidade - e is-
so era especialmente verdade para es-
tudantes latinos, alguns dos quais vêm
de famílias com experiências limita-
das com escolas americanas. "Onde
os estudantes de ensino médio come-
çam o seu curso é o melhor indicador
de onde eles vão terminá-lo e onde eles
terminam o ensino médio é o melhor
indicador se eles vão para a faculdade
e se permanecem lá", afirma Crosnoe.
"Esses são eventos realmente discretos
que são mais fáceis para os educadores
se concentrarem." E isso é o tipo de es-
forço onde as pesquisas sugerem que
melhores parcerias entre família e es-
cola podem dar o maior retorno.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 5, n. 57, p. 10-12, fev. 2010.




