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Resumo 

 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi investigar o sentido da 
escola e do saber para mães de alunos da Escola Estadual Antônio Muniz de Souza quando 
estas mães participavam da instituição escolar enquanto alunas a fim de compreender como se 
dá a relação atual das mesmas com a escola e com o processo de aprendizagem de seus filhos. 
Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujo instrumento de 
coleta de dados foram as entrevistas semi-estruturadas realizadas com quatro mães de alunos 
de uma escola no município de Poço Verde que fica localizado a uma distância de 145Km da 
capital do Estado. Por meio da análise das entrevistas foi possível perceber, dentre outras 
coisas, que a relação com o saber é algo que se constrói em sociedade, mas levando-se em 
consideração a subjetividade do sujeito, ou seja, sua maneira de interpretar e agir no mundo. 
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Abstract 

 

This article presents the results of a study aimed at investigating the sense of school and of 
know for mothers of students from the State School Antonio Muniz de Souza when these 
mothers participated of the school as students in order to understand as if of the current 
relation of the same ones with the school and with the process of learning of their children. 
For this, we developed a qualitative study, the instrument of data collection were semi-
structured interviews conducted with mothers of four students at a school in the city of Green 
Pit which is located at a distance of 145km from the state capital. Through analysis of the 
interviews was possible to see, among other things, that the relationship with know is 
something that is built into society, but taking into account the subjectivity of the subject, that 
is, their way of interpreting and acting in the world. 
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1. Introdução 

A relação família-escola é uma questão frequente nas discussões entre pesquisadores, 

professores e gestores educacionais, especialmente na atualidade. A intensificação desta 

relação vem sendo incentivada pelas políticas públicas educacionais que apontam a 

participação dos pais na educação dos filhos como fundamental para o sucesso escolar. 

Quando se fala em participação dos pais na educação escolar dos filhos, geralmente, 

professores e gestores esperam que os genitores informem-se sobre o andamento das crianças 

na escola, observem suas notas, auxiliem na execução das tarefas propostas para casa, 

invistam em material escolar, participem das reuniões de pais e mestres e das demais 

atividades que a escola os convidar acreditando que ações como estas serão determinantes 

para o sucesso escolar das crianças. 

No entanto, estas atitudes dos pais idealizadas pela escola são pouco concretizadas, 

principalmente na realidade das escolas públicas e a isto, muitas vezes, atribui-se o fracasso 

escolar de estudantes oriundos da classe popular.  

Textos de Pierre Bourdieu apresentados na obra de Nogueira & Catani (1998) 

defendem ainda que o êxito escolar, ou seja, a possibilidade de ingressar no curso escolhido 

em uma universidade pública é maior para alunos com melhores condições econômicas, pois 

estes além de terem mais acesso a outros espaços de aprendizagem como teatros, museus e 

cinemas possuem também, dentro da própria casa, uma cultura de valorização dos estudos.  

 É importante considerar que as relações entre escolas e famílias não são homogêneas, 

mesmo porque nem as escolas, nem as famílias e muito menos os alunos são iguais. A 

maneira como cada família, cada pai, cada mãe ou responsável pela criança vai se relacionar 

com a escola depende de diversos fatores dentre os quais deve-se destacar o sentido que a 

escola possui na vida de cada um. Diante disso, este trabalho teve o objetivo de investigar o 

sentido da escola e do saber para mães de alunos quando elas participavam da instituição 

escolar enquanto alunas a fim de compreender como se dá a relação atual das mesmas com a 

escola e com o processo de aprendizagem de seus filhos. 

Com a finalidade de alcançar o objetivo deste trabalho, foi realizada uma pesquisa de 

cunho qualitativo, pois nesta vertente procura-se entender as relações e contradições 
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presentes nos dados coletados, analisando-os não de forma isolada, mas sim como o resultado 

de uma relação dinâmica entre o sujeito e o objeto (CHIZZOTTI, 2001).  

A pesquisa foi realizada com mães de alunos de uma escola no município de Poço 

Verde que fica localizado a uma distância de 145Km da capital do Estado. Com uma 

população de 22.000 habitantes aproximadamente, o município possui sua economia baseada 

em atividades agropecuárias. A escola supracitada recebe o nome de Escola Estadual Antônio 

Muniz de Souza, fica situada em um bairro popular da cidade e, de acordo com dados 

fornecidos pela coordenação da escola, atendeu, em 2009, um público de 433 alunos. As 

famílias destes alunos são formadas basicamente de agricultores e donas de casa que 

participam de programas do Governo Federal que subsidiam meios para o desenvolvimento 

local, como os programas de Agricultura Familiar. Cerca de 69,7% das famílias são atendidas 

pelo programa Bolsa Família.   

O instrumento para a coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi o da entrevista semi-

estruturada, pois esta proporciona ao entrevistador conhecer o fenômeno sob a perspectiva do 

entrevistado, tendo ainda a autonomia para intervir no discurso a fim de enriquecer, detalhar 

ou mesmo conduzir a discussão ao objeto da pesquisa. Para o entrevistado, uma entrevista 

semi-estruturada permite-lhe mais espontaneidade nas respostas, expressões corporais, 

descrição mais minuciosa e reflexão sobre o fenômeno descrito. 

 

2. Relação com o saber: busca por caminhos que levem à mobilização 

Entre os anos de 1960 e 1970, Pierre Bourdieu, por meio da análise dos resultados de 

suas pesquisas, desenvolveu uma teoria sociológica conhecida hoje como teoria da 

reprodução social. Segundo esta, enquanto as políticas públicas de incentivo à educação 

defendem que suas ações estão voltadas para o oferecimento de oportunidades educacionais 

iguais para todos indistintamente, a escola serve como um meio de reprodução das 

desigualdades sociais economicamente definidas.  

Dentro desta perspectiva, quanto maior o poder aquisitivo de uma família, maiores 

são as chances de seus filhos obterem sucesso na escola e, consequentemente, um bom 

emprego, mantendo assim sua posição na escala social. Isso acontece devido a herança do 

capital cultural, ou seja, todo o acesso que os pais têm à cultura erudita é passado para os seus 
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filhos e isso influencia no desempenho escolar das crianças. Da mesma forma, quando os pais 

não possuem este capital cultural seus filhos dificilmente terão acesso à cultura erudita e, 

assim, terão mais dificuldade de aprender o que é ensinado na escola (NOGUEIRA & 

CATANI, 1998). 

Em seus estudos sobre o fracasso escolar, especialmente, nas classes populares, 

Charlot (2000) chama a atenção sobre as exceções, ou seja, os casos em que descendentes de 

famílias de classes populares conseguiam atingir o sucesso escolar ou mesmo os casos em 

que filhos de famílias de classes dominantes fracassavam na escola, dando ênfase ao sujeito 

enquanto ser social e, principalmente enquanto ser subjetivo que tem sua própria maneira de 

perceber, interpretar e agir diante de um contexto. 

Bernard Charlot observou também em suas pesquisas que o grau de envolvimento de 

uma pessoa em uma atividade está diretamente ligado ao sentido que esta atividade tem para 

a pessoa. Isso quer dizer que quando estudantes de classes populares alcançam o êxito 

escolar, eles possuem um desejo, um esforço interno para atingir um determinado objetivo. 

Charlot (2005) chama de mobilização este engajamento em uma atividade movido por um 

desejo interno do sujeito.  

Para entender o que faz com o que o ser humano se mobilize em direção ao saber é 

preciso entender como se dá a sua relação com o saber. Para Charlot (2000) “A relação com o 

saber é o conjunto (organizado) das relações que um sujeito mantém com tudo quanto estiver 

relacionado com “o aprender” e o "saber” (p.80), ou ainda “A relação com o saber é a relação 

com o mundo, com o outro e com ele mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade 

de aprender” (p.80). 

Compreender a relação com o saber é o primeiro passo para entender o próprio 

sujeito, o sentido que ele atribui ao que lhe cerca e, assim, observar o que lhe desperta o 

desejo interno de aprender, ou seja, o que lhe mobiliza em direção ao saber.    

 

3.Relação com a minha escola e com a escola de meu filho: resultados da pesquisa 

Para a construção do roteiro de entrevista foram definidos três temas principais: (1) 

Relação com o saber; Relação com a escola enquanto estudantes; Relação com a escola de 
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meus filhos. Foram realizadas quatro entrevistas com quatro mães, escolhidas aleatoriamente, 

de alunos que estão matriculados na Escola Estadual Antônio Muniz de Souza. 

Apesar de todas as mães serem oriundas de camadas populares, uma delas, que nos 

dias atuais possui 41 anos, conseguiu entrar em uma faculdade particular aos 39 anos de 

idade, é professora municipal e mãe de sete filhos, dos quais três estudam na escola 

supracitada. Uma outra mãe possui 40 anos e dois filhos, terminou o curso magistério e 

atualmente é dona de uma pequena mercearia próximo à escola. As outras duas mães 

possuem o Ensino Fundamental incompleto, sendo que ambas pararam de estudar na quinta 

série e atualmente são donas de casa. Uma delas possui quatro filhos dos quais dois estudam 

na escola acima citada e a outra possui os únicos dois filhos também estudando na Escola 

Estadual Antônio Muniz de Souza. 

No que diz respeito ao tema de investigação “Relação com o saber” foi possível 

observar que existe uma diferença no discurso e na relação com o saber das quatro mães 

entrevistadas. Quando foi solicitado a elas que falassem sobre o período em que 

frequentavam a escola, três das quatro mães em um primeiro momento disseram não lembrar 

de algo tão distante, depois fizeram uma descrição superficial e rápida, ressaltando alguns 

pontos.  

Em compensação, a mãe que estava matriculada em um curso de nível superior foi 

altamente descritiva e minuciosa, relatando sua trajetória escolar em detalhes e traçando um 

paralelo com o momento político da época como se pode observar neste trecho: “(...) eu me 

casei no dia 09 de novembro de 1985 e o município de Fátima se emancipou de Cícero 

Dantas no dia 15 de novembro de 1985, seis dias depois do meu casamento (...)” e fazendo 

uma análise crítica do processo educativo do qual participou como é possível observar neste 

outro trecho:  

“(...) e a metodologia era a decoreba, você lia, aí tinha que decorar um 
questionário que já vinha no livro e você responder de có para o professor. 
Era essa a sua prova. (...) Era assim tinha muito erro ortográfico os 
professores, você aprendia com muito erro porque eles não tinham uma 
qualidade de ensino, né, muitas vezes a gente aprendia acentuando onde 
não era, por exemplo, JESUIS, a gente escrevia assim com I no final, a 
gente escrevia como falava”. 
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No discurso desta mãe fica evidente também o orgulho que ela tem de si mesma por 

ter chegado onde está e o fato de que ela atribui o seu sucesso ao seu trabalho como é 

possível verificar nesta fala: “(...) e eu sempre conto essas histórias pros meus filhos, sempre 

lembro a eles o que a mãe deles passou (...) pra eles verem como a gente sofre para ter 

alguma coisa na vida”. 

Essas maneiras peculiares de se relacionar com a própria história e com a linguagem 

denotam distintas formas de relação com o saber que podem ter influenciado o sucesso ou o 

fracasso escolar de cada uma das entrevistadas. Todas elas acreditam que o interesse pelos 

estudos é fundamental para ter sucesso na escola. Isso pode ser evidenciado quando a mãe 

que está na faculdade diz: “Mas eu tinha assim uma coisa que queimava dentro de mim pra 

estudar só que eu não tive oportunidade” ou quando uma outra mãe tenta justificar o fato do 

filho já ter reprovado três vezes na escola: “(...) é falta de interesse mesmo dele, ele estuda 

por uma obrigação, pra num ficar parado, mas ele num tem força de vontade”. 

Charlot (2000) afirma que o desejo individual de um sujeito contextualizado é o que o 

move em direção a uma atividade, em direção à busca pelo saber. É importante ressaltar 

também que cada um tem uma relação com o saber, inclusive quando não gosta de aprender. 

 No que diz respeito ao tema “Relação com a escola enquanto estudantes”, observa-se 

nas falas uma tendência de duas das mães em ligar a instituição escolar ao aumento de 

possibilidade de conseguir um emprego melhor no futuro. Quanto a isso uma mãe afirma: 

“(...) principalmente pra trabalhar, né, pra você conseguir um emprego se você não tiver 

estudo, hoje você num consegue não e disso eu me arrependo muito de não ter estudado”.  

Outra mãe acrescenta ainda: “(...) porque sem o estudo as coisas são mais difíceis, né, um 

emprego certo, bom, né”.  

Uma outra mãe alegou ter estudado não só para melhorar as condições de vida de sua 

família, mas principalmente por que se realizava nesta tarefa. Esse desejo intrínseco, próprio 

do sujeito, que o move em direção a uma atividade é o que Charlot (2005) denomina de 

mobilização em direção ao saber. Observe este trecho da declaração desta mãe:  

 

“Gostava de estudar, eu tinha amor, amor, paixão. Eu lia tudo que via pela 
frente. Quando pai chegava da feira eu pegava tudo pra ler, não que eu 
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fosse olhar prazo de validade, nem os ingredientes, sabe, eu lia só por ler, 
ler por ler, não tinha um objetivo de leitura, eu gostava de ler, lia por ler”. 

 

Já uma outra mãe acredita ainda que não existe esta relação entre escola e bom 

emprego, que um bom emprego depende de oportunidades diversas como é possível observar 

na seguinte fala: “Num sei, tem tanta gente aí que tem estudo e não tem emprego, né,  

Clarisse mesmo tirou até a oitava e trabalha em casa de família também. Eu acho que tem 

que ter estudo, mas tem que ter sorte também. 

Quando foi perguntado às mães por que elas pararam de estudar, as respostas foram 

variadas. Uma disse: “Mulher, parei de estudar por quê, né, me casei. Eu queria continuar, 

mas César (o esposo) num quis, eu queria estudar que eu queria fazer outros cursos, mas ele 

disse: “Não ta bom, pra que estudar mais?”. Este trecho revela ainda os tradicionais papéis 

do homem e da mulher na sociedade patriarcal. Ao casar-se, a esposa deve dedicar-se ao 

esposo e aos filhos, deixando de lado seus planos individuais. Já a outra mãe disse ter parado 

de estudar em sua adolescência por falta de condições econômicas, mas revelou não ter 

desperdiçado a oportunidade que lhe foi dada, mesmo sendo anos depois, como se pode 

verificar neste trecho: “Aí minha filha, depois de vinte anos sem estudar conversei com meu 

esposo e disse: “Raimundinho é a minha chance!”.  

Esta mesma mãe ainda ressalta a influência das condições econômicas no acesso e 

permanência na escola, numa declaração que ressalta mais uma vez a habilidade que esta mãe 

tem de descrever e analisar criticamente situações vividas por ela mesma, como se pode 

observar neste trecho: 

 

“Minha vovó que também sabe ler, que ela já é assim de uma família mais 
tradicional, filha de fazendeiro, morou um tempo aqui na cidade (...) Quer 
dizer o pai dela era fazendeiro, né, aí num precisava colocar ela na roça, 
ela já tinha a oportunidade, mesmo que não tinha a escola, mas a que tinha 
ela acessou, né”.   

 

Uma outra entrevistada disse: “Eu parei mesmo de estudar com quinze anos quando 

eu fugi de casa com o meu namorado, né, aí aos dezesseis anos eu tive minha primeira 
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filha”, mas revela: “(...) hoje se dissesse assim que tem como eu voltar a estudar, eu voltaria, 

eu voltaria, por que é muito importante os estudos”. 

É importante observar que nem todas as mães vêem a escola como um lugar que serve 

apenas para adquirir conhecimentos, mas também como um espaço de socialização como 

afirma esta mãe: “Nunca gostei de estudar, minha cabeça num dava pra aquelas coisas, eu 

gostava assim de ir pra escola porque lá eu encontrava meus amigos e conversava, 

conversava, conversava”. Ela ressalta também que existem outros tipos de saberes e 

competências que não são aprendidos na escola e que devem ser valorizadas ainda mais do 

que os saberes produzidos na escola, como é possível observar neste trecho:  

 

“(...) pra quê tanto estudo, pra quê? Se você é ignorante com o povo, mal 
educado, pra quê? É melhor ser como eu mesmo sem estudo mesmo, agora 
eu num saio por aí também humilhando ninguém não e nem destratando, 
pode ser quem for. Num tem só o estudo na vida, tem outras coisas 
também”. 

 

No que concerne ao tema “Relação com a escola de meus filhos” pode-se observar 

que três das quatro mães entrevistadas acreditam que a escola é um instrumento de 

mobilidade social, ou seja, de melhoria de vida. Isso pode ser evidenciado nesta fala:  

 

“(...) porque o estudo é muito importante, muito mesmo, sem o estudo você 
num... num é nada não! (...) Por isso, hoje eu tô cuidando para que meus 
filhos continuem e sejam alguém na vida. (...) Ah, é ter um emprego bom, 
num precisar depender de ninguém, ser um médico, sei lá, né, o que eles 
quiserem seguir, mas que tenha estudo”. 

 

Essa preocupação dos pais em querer que os filhos tenham uma ocupação diferente da 

sua, que possuam modos de vida diferentes, geralmente levam os pais a aceitarem que seus 

filhos, para atingir uma melhor posição na escala social sejam muito diferente deles. Isso quer 

dizer que os pais desejam que os filhos tenham mais chances de sucesso na escola, consigam 

um bom emprego, tenham um futuro distinto do deles e façam valer a pena o sacrifício pelo 

qual eles passam na busca de melhores oportunidades para os filhos. Um trecho da fala de 

uma outra mãe ressalta este processo:  
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“Quando eu pensava em como ardia minhas mãos cheias de calo de quando 
eu chagava assim da roça, da luta com algodão, em um tempo, mandioca 
no outro tempo e nada mudava, só o cansaço que ia aumentando. Num 
queria aquilo pra minha vida toda e menos ainda pros meus filhos, né. Que 
a gente sempre quer o melhor pros nosso filhos...”. 

 

Quanto à participação delas na educação escolar dos filhos, todas acreditam contribuir 

da maneira que podem. Três mães afirmam participar das reuniões e ajudar nos deveres como 

se pode perceber neste trecho da fala de uma das mães: “(...) vou nas reuniões, quando eles 

chegam procuro saber o que aconteceu, sempre que acontece alguma coisa eu vou lá, eu 

participo de tudo, com eles é... as lições de casa, assim de tudo”.   

Além destes investimentos que demandam atenção, as mães afirmaram precisar 

investir também em material escolar: “Gasta, gasta... tudo é um gasto, né, e vezes sete! É 

caderno, farda, lápis e muita coisa, né, muita coisa porque tem xérox disso e daquilo, tem... e 

eu não gosto que elas percam em nada na escola, o que eu puder fazer... e o pai delas 

também ajuda com o dinheiro da xérox”. Uma das mães afirmou não gostar muito de 

reuniões alegando que não entende muito do que se expõe nestas ocasiões e acrescentou 

ainda:  

“(...) eu gosto mais de reunião quando tem assim um sorteio de alguma 
coisa, sabe, um prêmio, por que pense como eu tenho sorte pra essas coisas, 
eu sempre ganho alguma coisa. Agora quando é só para falar, eu acho 
ruim, num entendo nada que elas falam, fico logo sem paciência e venho 
embora antes que elas comecem a falar que fulano faz isso, fulano faz 
aquilo...” 

 

Algumas mães acreditam também que, além de participar de reuniões e olhar os 

cadernos, é preciso alertar os filhos em casa sobre determinados comportamentos na escola, 

conversando, inclusive, sobre a importância desta instituição na vida deles, como relata esta 

mãe: “(...) porque eu falo pra eles que é importante os estudos, né, porque eu num estudei, 

porque num quis, mas hoje eu sei que é muito importante pra tudo nessa vida, é que a gente 

incentiva muito eles, tanto eu como o pai deles, a gente quer que eles sejam alguém na vida”.  

Uma outra mãe acrescenta ainda que é preciso que alguns valores sejam 

desenvolvidos em casa, pois nem tudo será construído na escola. Isso pode ser observado 
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neste trecho: “E eu explico direitinho a eles que a escola é o lugar de estudar, que tem que 

respeitar os professores, os colegas, os serventes, todo mundo porque ninguém é melhor do 

que ninguém”. 

Já uma das mães acredita que a educação deve partir da instituição escolar, posto que 

os alunos estão aí matriculados para aprender e, portanto, a escola tem toda a autoridade para 

executar a sua tarefa como é possível observar na seguinte fala:  

 

“Agora estudar, qui? Ele num gosta não, reprovou esse ano, ele é danado 
demais na escola, a professora fica mandando um monte de recado pra 
mim, às vezes,  eu nem vou lá. Eu já sei que é pra dizer que ele é danado e 
eu vou fazer o quê? Já bati, num vou matar de bater, né. Se num tem jeito, 
né mulher? Eu já disse que quem tem que tomar de conta é a professora, ela 
que se vire, ela ganha é pra isso mesmo”. 

 

 Apesar de afirmarem participar constantemente das reuniões escolares, duas mães 

manifestaram um certo descontentamento no que diz respeito ao diálogo da escola com a 

comunidade. Uma delas mencionou: “Agora que eu acho uma falta de diálogo da diretoria 

da escola, minha filha, Raquel com 13 anos vai estudar de noite, se a gente tivesse, sei lá, 

conversado, procurado outra solução dava pra abrir uma turma de 8ª pela tarde”. Além da 

falta de diálogo, elas alegam falta de valorização de suas opiniões, o que acaba por acarretar 

em uma desistência de manifestar nas reuniões os seus anseios como se pode verificar neste 

trecho de uma outra fala: “(...) é por isso que eu num falo mesmo nas reuniões, por que hoje 

em dia é tudo do jeito que eles querem (referindo-se aos professores), não adianta a gente 

falar, é tudo do jeito que eles querem”. 

  

4. Considerações finais 

Diante deste trabalho foi possível perceber que a relação com o saber é algo que se 

constrói em sociedade, mas levando-se em consideração a subjetividade do sujeito, ou seja, 

sua maneira de interpretar e agir no mundo. Sendo assim, a maneira como cada mãe se 

relaciona com a escola do seu filho está ligada às suas próprias experiências escolares, 
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levando-as, na maioria das vezes a valorizar o que antes elas não davam valor a fim de que 

seus filhos possam ter um futuro melhor que os seus.  

Observou-se também que, ao contrário do que professores e gestores reclamam, mães 

de crianças de camadas populares se preocupam sim com a vida escolar dos filhos e tentam 

ajuda-los da maneira que acreditam ser a melhor. No entanto, elas reclamam que não que não 

possuem suas opiniões valorizadas no espaço escolar.  

Sendo assim, esta pesquisa não teve a pretensão de ser representativa, mas de 

contribuir para as reflexões acerca da relação família escola, tendo como foco o sentido que a 

escola possui para algumas mães de alunos da educação básica, bem como a sua relação com 

o saber e com a aprendizagem de seus filhos.   
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