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Os grupos de pais 
são um problema 
para as escolas? 
Depende
Meio mundo aplaude, enquanto o outro meio franze o sobrolho: 
os grupos de pais no WhatsApp, onde a informação circula à 
velocidade da luz, são uma ameaça para as escolas e para a 
autonomia dos lhos ou uma ferramenta preciosa para resolver 
os problemas do quotidiano à velocidade de um clique?

A
 mensagem chegou 

com um aviso sono-

ro, como tantas 

outras, naquele gru-

po de WhatsApp for-

mado por pais cujos 

lhos integravam a 

mesma turma, numa 

escola de Lisboa: 

“Amanhã não há 

aula”. Os pais agradeceram, retrans-

mitiram a informação aos respectivos 

lhos, e, no dia seguinte, estes acaba-

ram por levar com uma falta injusti

cada, porque nenhum dos pais cuida-

ra de con rmar com a escola uma 

informação que, a nal, resultara de 

um mal-entendido. 

“Claro que esse pai não fez por mal, 

mas este é um exemplo real de como 

a disseminação instantânea de infor-

mação que não foi veri cada pode ter 

consequências para uma turma intei-

ra e interferir na vida da escola”, 

aponta a psicóloga Tânia Gaspar, 

directora do Instituto de Psicologia da 

Universidade Lusíada de Lisboa e mãe 

de duas crianças em idade escolar, o 

que equivale a dizer que integra um 

desses grupos de pais no WhatsApp. 

Há quem fuja deles a sete pés, por-

que as mensagens tendem a surgir 

numa espécie de caudal sonoro inin-

terrupto (nem sempre sobre assuntos 

relacionados com a vida escolar dos 

lhos, o que equivale a dizer que há 

quem os aproveite para trocar recei-

tas, postar inúmeras fotogra as dos 

lhos ou disseminar informação 

sobre a suposta letalidade de uma 

determinada marca de cereais). E há 

quem acuse uma pressão latente nes-

tes grupos para conferir quem é o 

melhor pai, o mais empenhado. 

“Estabelece-se nestes grupos uma 

de uma certa idade”, atalha o psiquia-

tra Daniel Sampaio. 

Nos jornais brasileiros, ingleses e 

espanhóis pululam artigos, de cariz 

cientí co ou em registo de crónica 

bem-humorada, sobre estes grupos 

de pais no WhatsApp, com direito a 

indicações práticas sobre como evitar 

boatos e maledicência e a classi ca-

ções irónicas sobre os diferentes tipos 

de pais (ou mães, que são quase sem-

pre as interlocutoras privilegiadas 

nestes tipos de fórum), pespegando- 

-lhes rótulos como “os chatos da asso-

ciação de pais”, os “divorciados des-

avindos”, os “vendedores de segun-

da-mão” e os que “nunca sabem de 

nada” ou “os que nunca pagam”. 

“Como sobreviver aos grupos de pais 

no WhatsApp”, anunciava, em Feve-

reiro, o jornal brasileiro O Globo, num 

artigo que garantia que 77% dos con-

itos na escola tinham relação com 

aquela aplicação. 

Abundam assim, entre os pedago-

gos daquele país, recomendações 

sobre as conversas de pais nos grupos 

de WhatsApp, numa tentativa de evi-

tar que estas fomentem desavenças e 

extrapolações abusivas de episódios 

normais no quotidiano de uma esco-

la. “Uma criança que agride não é 

necessariamente uma ameaça; um 

objecto que desaparece não é neces-

sariamente resultado de um furto; 

uma provocação infantil não é sem-

pre bullying; uma família desorgani-

zada temporariamente não deixa de 

amar e cuidar dos seus lhos”, lem-

brava uma dessas pedagogas, Fernan-

da Flores, num site dedicado à discus-

são de temas escolares. 

O texto foi escrito depois de uma 

escola de São Paulo ter tido que des-

mentir publicamente que haveria 

alunos com doenças contagiosas a 

frequentar a escola, como correra 

pelos grupos de WhatsApp. Somado 

Natália Faria
vigilância problemática assente numa 

representação social do que é ser um 

bom pai, o tal que acompanha tudo 

o que o lho faz”, decifra a docente 

Cristina Ponte. 

Do outro lado, há quem jure a pés 

juntos que o WhatsApp é ferramenta 

imprescindível para, por exemplo, 

improvisar boleias e garantir que os 

convites para as festas de aniversário 

chegam aos destinatários. E, mais do 

que isso, para colmatar esquecimen-

tos sobre o material escolar que a 

professora pediu, ou os TPC que o 

lho se esqueceu de anotar. “Numa 

emergência, temos sempre esse meio 

à nossa disposição”, advoga Rui Mar-

tins, presidente da Confederação 

Independente de Pais e Encarregados 

de Educação (Cnipe). Simples, não é? 

“Não, porque isto remete-nos para o 

problema da desresponsabilização 

dos lhos. Vai contra a autonomia que 

queremos que eles adquiram a partir 

WhatsApp
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este episódio ao facto de muitos pais 

terem deixado de marcar presença 

nas reuniões da escola, por conside-

rarem que conseguiriam inteirar-se 

do que lá fora dito via WhatsApp, a 

direcção da escola decidiu mesmo 

escrever uma carta a todos os pais, 

relembrando as regras básicas da con-

vivência, seja ela social ou digital, e 

lembrando que a comunicação digital 

é um pobre substituto das conversas 

cara a cara. 

Em Inglaterra, as escolas também 

têm vindo a arrostar com deturpa-

ções alimentadas via WhatsApp e, 

como noticiava em Maio o Financial 

Times, alguns professores começam 

a queixar-se do tempo que têm agora 

de perder a desfazer equívocos e boa-

tos espalhados através daquela rede 

social, que vão adensando percep-

ções distorcidas sobre o que realmen-

te se passa dentro dos portões da 

escola. 

“Tensões” no diálogo 
 com a escola 

Nada disto é realmente novo, se des-

contarmos a velocidade a que a infor-

mação é propagada, como lembra o 

investigador do Instituto da Educação 

da Universidade do Minho, Manuel 

Sarmento. “Alguns lembrar-se-ão 

daquele episódio ocorrido em 1993, 

na localidade de Fronteira, em Porta-

legre, em que os pais se mobilizaram 

para impedir que duas crianças que 

tinham contraído VIH frequentassem 

a escola, numa posição alimentada 

por medos e percepções distorcidas. 

Portanto, na sua natureza, esta mobi-

lização e interferência dos pais na 

vida da escola nada tem de novo. E 

também não é de agora que a escola 

tem uma relação com a família mar-

cada por tensões e não por diálogo ou 

inclusão”, lembra. Logo, “o que 

mudou foram os instrumentos, sendo 

que a utilização de dispositivos tecno-

lógicos torna efectivamente essa 

comunicação mais permeável à vei-

culação de informações falsas”. 

 

Falta diálogo  
entre escola e pais 

A falta de diálogo da escola com os 

pais é uma das lacunas apontadas por 

Daniel Sampaio. Para o psiquiatra, a 

melhor forma de contrariar a disse-

minação de informações falsas é 

“criar um ambiente de colaboração 

entre pais e professores”. “As escolas 

queixam-se sempre que os pais não 

aparecem e não querem ir às reu-

niões, mas as reuniões acontecem 

muito de vez em quando e cingem-se 

quase sempre à comunicação das 

faltas e dos maus comportamentos 

dos alunos”, nota, para sugerir que a 

abertura das escolas aos pais se faça 

via organização de torneios de fute-

bol, peças de teatro e actividades 

a ns. 

“Isso cria um ambiente de colabo-

ração que é fundamental”, sublinha, 

para acrescentar: “Há situações em 

que os professores não estão a fazer 

as coisas bem: são demasiado ríspi-

dos com os alunos ou faltam sucessi-

vamente. E, face a situações destas, 

os pais têm pouco espaço de manobra 

porque a escola, presa a um modelo 

que vigorava há 50 anos, não tem 

mecanismos para os ouvir e para os 

tornar colaboradores no objecto que 

interessa às duas partes: os lhos e os 

alunos.” 

Outra forma de mitigar o problema 

será, segundo a coordenadora portu-

guesa do EU Kids Online (uma rede 

que abrange investigadores de 33 paí-

ses), que as escolas incluam formação 

sobre estes riscos nos currículos. “Os 

próprios estudantes conseguirão 

depois alertar os pais para o compor-

tamento que eles têm online.” À seme-

lhança do que se passou com a reci-

clagem, a que muitas famílias aderi-

ram por pressão dos lhos, “a 

socialização digital também pode fun-

cionar de baixo para cima”, defende 

Cristina Ponte, para quem competirá 

também aos órgãos de gestão da esco-

la sensibilizar os pais para os “perigos 

que podem advir de ‘uma excessiva 

troca de informação não veri cada”. 

 

“‘Atapetar’ o chão  
que os filhos pisam” 

Desde que as escolas consigam esta-

belecer novas pontes de comunicação 

com os pais, Daniel Sampaio só 

encontra vantagens na troca de infor-

mações entre os pais, seja por via 

WhatsApp ou por outro canal qual-

quer. “A troca de experiências entre 

pais com lhos da mesma idade é 

uma coisa muito positiva, porque 

permite que os pais se apercebam 

que o seu lho não é o único a ter pro-

blemas”, defende. Recusando assim 

quali car estes grupos de WhatsApp 

“como bons ou maus à partida”, 

Daniel Sampaio alerta, porém, que a 

aplicação pode ser facilitadora da 

superprotecção dos lhos. “Artifícios 

como ir perguntar aos outros pais 

quais são os TPC vai contra a autono-

mia e a responsabilização dos lhos. 

A atitude de superprotecção dos 

lhos é uma característica muito pre-

sente nos países da Europa do Sul, 

como se os pais estivessem de estar 

sempre a ‘atapetar’ o chão que os 

lhos pisam, esquecendo-se que a 

educação para a autonomia e contra 

o medo é fundamental”, alerta. 

À docente Cristina Ponte “faz mui-

ta impressão” ver os alunos aparece-

rem na universidade para se matricu-

larem acompanhados pelos pais. “É 

um resultado claro desta superpro-

tecção e do prolongamento da depen-

dência dos lhos em relação aos 

pais”, interpreta. Claro que as culpas 

não podem ser assacadas só ao 

WhatsApp. 

Aliás, a psicóloga Tânia Gaspar 

garante que, enquanto mãe, aprovei-

ta o WhatsApp para concertar com os 

restantes pais da turma do lho mais 

velho estratégias destinadas a promo-

ver a autonomia dos miúdos. “Isso 

pode passar por deixá-los sair uma 

vez por semana, dizendo que, a pri-

meira vez que cheguem atrasados a 

uma aula, deixam de poder sair 

durante um mês. E estas estratégias 

resultam melhor se aplicadas ao gru-

po de amigos”, sustenta. 

Temas melindrosos como os pio-

lhos nunca apareceram sequer no 

grupo de pais do WhatsApp a que 

pertence Rui Martins, o presidente da 

Cnipe. “Para não melindrar nin-

guém”, explica. “Nestes casos, são 

sempre preferíveis as conversas cara 

a cara”, acrescenta, admitindo, 

porém, que “nem sempre foi fácil 

educar os pais para este espírito”. 

O presidente da Confederação 

Nacional das Associações de Pais 

(Confap), Jorge Ascensão, também se 

diz convencido de que, em Portugal, 

o WhatsApp não tem “provocado 

situações que nos devam preocupar 

em termos de dimensão ou escala”. 

Do lado das escolas, o presidente da 

Associação Nacional de Directores de 

Agrupamentos e Escolas Públicas 

(Andaep), Filinto Lima, con rma a 

aparente ausência de atritos entre 

pais e escolas via WhatsApp, mas, a 

partir do que se passa no estrangeiro, 

vai avisando as escolas para a neces-

sidade de garantirem que aquela apli-

cação não diminua a presença dos 

pais na escola. “Não estamos imunes 

aos problemas que já se veri cam lá 

fora, parece-me que as escolas podem 

começar por lembrar aos pais que a 

sua presença é fundamental.” Ele-

mentar, mesmo que isso não se faça 

à velocidade de um clique. 
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