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mas que uns nascem para a escravidão e outros, para a 

dominação.  
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Todo homem nascido na escravidão nasce para a escravidão, 

nada mais certo. Os escravos perdem tudo em suas cadeias, até 

mesmo o desejo de sair delas: amam a servidão como os 

companheiros de Ulisses amavam o embrutecimento. Portanto, 

se há escravo por natureza, é porque houve escravo contra a 

natureza. A força fez os primeiros escravos, a covardia os 

perpetuou na escravidão.  

(ROUSSEAU, 2011, p.25-26)  



RESUMO 

Esta dissertação é resultado do processo de pesquisa realizado com doze alunos e suas 

respectivas famílias, moradores de um bairro da periferia urbana do município de Aracaju-

SE. Teve como objetivo analisar o sentido que as famílias de origem popular atribuem à 

escola, e verificar se este sentido estabelece relação com o sentido atribuído à escola pelos 

seus filhos. Para tanto, utilizou-se como referencial teórico e metodológico a pesquisa 

qualitativa de cunho interpretativo, e como instrumentos de pesquisa questionários e 

entrevistas semiestruturadas. Desvelar os sentidos dos alunos e suas respectivas famílias 

exigiuprimeiramente adentrar em seus mundos, contextualizar suas vivências, e para isso foi 

importante e relevante conhecer e considerar suas peculiaridades, pois a intenção desta 

pesquisa não foi generalizar os sentidos sem compreendê-los. É importante lembrar que o 

sentido atribuído à escola emerge de princípios subjetivos que são construídos a partir da 

historicidade, da trajetória constituída ao longo das vivências sociais e culturais, e de 

objetivos elaborados a partir da materialidade concreta, isto é, das condições de trabalho, 

renda e moradia que configuram a organização do contexto familiar, vinculados esses 

objetivos às condições econômicas. Tudo isso tem implicações para o sentido que as famílias 

e seus filhos atribuem à escola. A discussão dos dados produzidos foi realizada a partir do 

foco analítico, por meio do qual se constatou que a escola para os investigados é mais do que 

uma instituição que transmite conhecimento sistematizado, é um espaço seguro, de proteção e 

também destinado a promover a aquisição de habilidades intelectuais e a apropriação de 

conhecimentos necessários à inserção social. Segundo os investigados, o valor da escola está 

sobretudo em proporcionar uma formação capaz de garantir um bom emprego no futuro e 

possibilitar assim a ascensão social. Dessa forma, o sentido atribuído à escola está ligado à 

formação profissional. Portanto, esta pesquisa busca através de seus resultados ampliar as 

discussões sobre a relação das famílias de origem popular e seus filhos com a escola, 

propondo uma compreensão importante para um bom relacionamento entre a escola, as 

famílias e seus alunos/filhos. 

 

Palavras-chave: Sentido; escola; famílias de origem popular. 



RESUMEN 

Esta tesis de maestría es resultado de una investigación llevada a cabo con doce estudiantes y 

sus familias, residentes de un barrio en las afueras del municipio brasileño de Aracaju, estado 

de Sergipe. Su objetivo fue analizar el sentido que las familias de origen popular le asignan a 

la escuela, y verificar si este sentido se corresponde con aquel que le asignan sus hijos. Para 

ello, tomamos como base teórica y metodológica la investigación cualitativa-interpretativa; y 

definimos como instrumentos de investigación cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. 

Revelar esos significados exigió antes de todo que sumergiéramos en los mundos de los 

investigados y contextualizáramos sus experiencias. Para lograrlo fue importante conocer y 

considerar sus rasgos peculiares, puesto que con esta investigación no tenemos la intención 

de generalizar los sentidos sin entenderlos. Cabe recordar que el sentido que se otorga a la 

escuela emerge de principios subjetivos que se construyen a partir de la historicidad, de la 

trayectoria formada a lo largo de las experiencias sociales y culturales del individuo, y de 

objetivos elaborados a partir de la materialidad concreta –es decir, las condiciones de trabajo, 

ingresos y vivienda que configuran la organización del contexto familiar–y que además están 

vinculados a las condiciones macroeconómicas. Todo lo anterior tiene implicaciones para el 

sentido que las familias y sus hijos le asignan a la escuela. La discusión de los datos 

producidos se produjo desde un enfoque analítico, por el que se comprobó que para los 

encuestados la escuela es más que una institución que transmite conocimientos 

sistematizados, es un espacio seguro, que además de brindar protección a los individuos, 

también promueve la adquisición de habilidades intelectuales y la apropiación de 

conocimientos necesarios para la inclusión social. Según los encuestados, el valor de la 

escuela está sobre todo en que puede proporcionarles una formación capaz de garantizarles 

un buen trabajo en el futuro para que puedan así ascender socialmente. De esa manera, el 

sentido asignado a la escuela está vinculado a la formación profesional. Por lo tanto, esta 

investigación busca a través de sus resultados ampliar los debates sobre la relación de las 

familias de origen popular y sus hijos con la escuela con el fin de lograr una comprensión que 

lleve a una buena relación entre la escuela, las familias y sus hijos/estudiantes. 

 

Palabras clave: Sentido; escuela; familias de origen popular. 
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INTRODUÇÃO 

Minha vivência em situações envolvendo a escola e a família durante o exercício, por 

dois anos, do estágio de docência na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel 

Bomfim, localizada no bairro Bugio, no município de Aracaju-SE, resultou em dois estudos 

que buscaram analisar e compreender como se estabelece a relação entre essas duas 

instâncias responsáveis pela formação dos indivíduos. O primeiro estudo, intitulado “O 

sentido da escola para a classe popular”, debruçou-se sobre a relação entre a escola e a 

família e foi desenvolvido no âmbito do curso de especialização “Escola e Comunidade” da 

Universidade Federal de Sergipe. Posteriormente, com o intuito de aprofundar a investigação 

em nível de mestrado, desenvolveu-se o presente estudo, denominado “O sentido da escola 

para as famílias de origem popular”. Este estudo integra a linha de pesquisa Formação de 

Educadores: saberes e competências, do Programa de Pós-Graduação em Educação, também 

da Universidade Federal de Sergipe.  

Por esta dissertação de mestrado considerar como sujeito de investigação as famílias 

de origem popular, a primeira dificuldade que surgiu foi definir a palavra “popular”. O que 

ela significa? O vocábulo popular origina-se da palavra povo, que, segundo o dicionário 

Aulete, designa um conjunto de pessoas que habitam um país ou região e tem a mesma 

cultura, costumes, línguas, etc. Essa definição não especifica se a palavra “povo” refere-se a 

pessoas com nível socioeconômico baixo ou alto. Mas, segundo o senso comum, “[...] povo é 

entendido como sendo aquele segmento de pouco recurso, posses e títulos” (MELO NETO, 

2003, p.44). Tal entendimento, difundido no meio social, deve-se para Melo Neto (2003) ao 

fato de o vocábulo “popular” ser amplamente utilizado pelos movimentos sindicais, sociais e 

por grandes estudiosos da área da educação e de outras áreas, os quais vinculam a palavra 

popular aos setores excluídos dos bens culturais produzidos socialmente. 

Em sua pesquisa intitulada “O que é popular?”, na qual propõe atualizar o conceito da 

palavra popular (embora se baseando na percepção daqueles que atuam nos movimentos 

sociais), Neto (2003) procede a uma análise inscrita no âmbito de alguns setores sociais nos 

quais essa palavra é mais difundida. Os dados pesquisados pelo autor conduziram-no a um 

exercício teórico-dialético orientado à formulação de um conceito aproximado. Em suas 

palavras, algo pode ser caracterizado como popular 
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ao conter os seguintes elementos que se relacionam entre si, porém 

diferenciando-se: a origem nas maiorias, no povo ou a ele esteja 

direcionado; o político como elemento de promoção de hegemonia desses 

setores sociais; o metodológico no sentido de animação do exercício para a 

cidadania crítica e geradora de ação; o ético expresso por princípio de 

solidariedade, tolerância e justiça; e o utópico, traduzido pela busca 

incessante de alternativas de vida e de felicidade (MELO NETO, 2003, 

p.35). 

A dificuldade em definir a palavra popular, portanto, deriva do seu caráter 

polissémico e dos seus variados direcionamentos conceituais. Desse modo, a palavra popular 

apresenta diferentes significados, mas, “[...] ao se definirem a direção e os interesses 

envolvidos, entra em cena uma segunda dimensão conceitual, que é a dimensão política. [...] 

Esta dimensão política deve estar voltada à defesa dos interesses desses setores das maiorias 

ou das classes majoritárias” (NETO, 2002, p.16). Partindo desse princípio, o popular 

determina ações que são capazes de contribuir para a construção de uma direção política para 

uma parcela da sociedade que não tem acesso aos direitos, ao trabalho, enfim, ao mínimo de 

condições para uma vida digna. Portanto, em relação à dimensão política, os diversos 

significados da palavra popular passam a ser um só para todos, não importa a área ao qual se 

refira. Nesse contexto, as famílias de origem popular analisadas nesta investigação são 

consideradas 

famílias que ocupam uma ‘posição dominada’ na sociedade, vivem em 

situação de pobreza ou precariedade, produzem uma configuração teórica e 

prática do mundo, que traduz ao mesmo tempo sua posição dominada e os 

meios implementados para viver ou sobreviver nessa posição e, às vezes, 

transformar as relações de força (CHARLOT, 2000, p.11) 

Logo, a dimensão popular está vinculada a setores excluídos dos bens culturais 

produzidos pela sociedade – sendo esta povoada por grupos de indivíduos subalternos –, e é 

constituída por uma relação de dominação. 

 

Para dar continuidade à exposição das motivações que nos levaram a optar por essa 

temática de investigação, gostaríamos de nos referir a uma experiência concreta. Durante a 

prática de estágio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Bomfim, observamos 

que certos professores, diante da tarefa de transmitir valores e saberes socialmente 

necessários aos alunos, declararam que estes não tinham “o nível cultural adequado” para 

receber tais ensinamentos. 
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Esse “nível cultural inadequado” supostamente se refletia em características 

individuais apresentadas pelos alunos, como por exemplo a falta de interesse pelos estudos e 

a indisciplina, características que, segundo os professores, impossibilitavam o 

desenvolvimento adequado do seu trabalho docente. Esses comportamentos apresentados 

pelos alunos eram fortemente associados por tais professores às características da 

organização familiar da qual o aluno procedia, características que, por sua vez, refletiam as 

condições econômicas, sociais e culturais em que vivia o aluno, atingindo a sua família. Para 

os docentes citados, a não aprendizagem dos alunos, e o consequente fracasso escolar, devia-

se a sua origem social, enquanto a boa aprendizagem decorria do esforço familiar. Assim se 

justificava a existência daqueles poucos alunos que não se enquadravam na lógica 

determinista que associa o desempenho escolar à origem social do educando. 

A partir dessa vivência no estágio, seria possível inferir que no ambiente escolar 

existem dois tipos de famílias de origem popular: aquela que, apesar das circunstâncias 

desfavoráveis, demonstra interesse pela vida escolar de seus filhos, integrando-se ao processo 

educacional; e aquela que considera que sua participação é dispensável e prefere eximir-se do 

processo escolar. 

Desse modo, o aluno ideal para o ensino, na visão desses professores, procede de uma 

família estável do ponto de vista econômico, social e cultural. E “[...] fora desse contexto às 

famílias são consideradas ‘incompletas’ e desestruturadas. Essas são as mais 

responsabilizadas por problemas emocionais, desvio de comportamento do tipo delinquência 

e fracasso escolar” (SZYMANSKI, 2000, p.24). A instabilidade dessas famílias é visualizada 

pelos professores como uma desordem, que consiste na falta de capacidade das famílias de 

transmitir aos filhos uma atitude dócil e de reconhecimento para com as práticas educativas. 

Assim seus filhos são considerados inadaptáveis e as famílias são responsabilizadas pelo 

fracasso escolar dos filhos.  

O que observamos durante o estágio com relação à postura dos professores em sala de 

aula também foi constatado por Barreto (1981) em uma pesquisa realizada com professoras 

do 2º ano do ensino fundamental de uma escola pública do estado de São Paulo, cujo objetivo 

era que descrevessem um aluno ideal e um mau aluno de acordo com seus pontos de vista. A 

análise das descrições levou a várias constatações. Uma delas é que “[...] o fato de o aluno ser 

bom ou mau está profundamente aliado, segundo as professoras, às características da 

organização familiar de onde ele provém, as quais, por sua vez, refletem as condições 

econômicas, sociais e culturais em que vive a criança” (BARRETO, 1981, p.86).  
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Conforme observa Barreto (1981), ao analisar as descrições feitas pelas professoras, 

não foi difícil descrever o retrato subjacente da família do aluno ideal e a do mau aluno. Por 

conseguinte, a família do aluno ideal deve ser relativamente pequena, composta pelo pai, a 

mãe, um ou dois filhos, no máximo, e manter relações equilibradas e harmoniosas. Deve 

também ter estabilidade econômica e ser capaz de prover a criança em todas suas 

necessidades básicas e também dar-lhe apoio afetivo. A família que não segue esses 

parâmetros é considerada desajustada, e seus filhos “[...] são considerados inadequados ao 

desempenho escolar, o que os leva a serem caracterizados como maus alunos” (BARRETO, 

1981, p.88).  

As professoras explicaram que o desempenho escolar dos alunos está diretamente 

relacionado à condição socioeducativa de suas famílias. Esta percepção, 

embora presente de modo marcante entre as professoras, não vem 

acompanhada, no mais das vezes, de uma consciência mais clara da maneira 

como ocorrem as relações entre as diferentes instâncias da sociedade. Isso as 

leva, em alguns casos, a fazer uso de explicações que a despeito de 

reconhecerem as falhas da sociedade, terminam por recorrer a argumentos 

que se prestam a justificar o “status quo” (BARRETO, 1981, p.89).  

Uma dessas justificativas, segundo Barreto (1981), é o reconhecimento por parte das 

professoras de que a educação escolar é viável para as famílias que estão dentro do nível 

socioeconômico médio e alto e para a parcela das famílias com nível socioeconômico baixo 

que se interessa pela educação escolar dos filhos. Os filhos dessas famílias de nível 

socioeconômico baixo, segundo as professoras, conseguem afastar-se dessa lógica, porque, 

embora tais famílias se encontrem em uma situação difícil, esforçam-se procurando fazer o 

possível e o impossível para suprir as necessidades escolares dos seus filhos, que, 

encorajados por suas famílias, também se esforçam e conseguem alcançar o sucesso escolar. 

“A consideração do esforço pessoal como fator determinante da mobilidade individual dentro 

do sistema de classe pressupõe que o que é possível para alguns deve tornar-se a regra para 

todos” (BARRETO, 1981, p.89).  

Partindo desse princípio, pelo qual se atribui o sucesso escolar de alguns alunos 

provenientes de famílias com reduzidos recursos econômicos, sociais e culturais ao esforço, 

tanto por parte da família como do aluno, o insucesso escolar acaba sendo justificado na 

maioria dos casos por uma falta de esforço generalizada. Desse modo, a desigualdade escolar 

entre alunos oriundos de famílias de diferentes níveis socioeconômicos é atribuída a uma 

“preguiça” por parte das famílias com baixo nível socioeconômico, preguiça essa entendida 
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como uma falta de interesse dos pais em melhorar as próprias condições de vida. Nesse 

sentido, Barreto (1981) conclui que ao colocar o esforço como fator determinante para 

explicar as desigualdades entre os desiguais, as professoras deixam de  

questionar a própria concepção de escola e a adequabilidade do ensino às 

condições sócio-culturais da maioria da população, situando o problema 

sobretudo em torno das variáveis sociais como um todo. Nesse sentido, 

tendem a consagrar a concepção dominante de ensino como a única legítima 

(p.89).  

A conclusão da autora evidencia situações no âmbito da própria escola que 

contribuem para dificultar uma mobilização em relação à concepção dominante, segundo a 

qual a escola foi constituída. Isso impossibilita o reconhecimento, na área da educação, de 

que existem fatores que contribuem significativamente ao fracasso escolar do aluno 

proveniente de famílias com baixo nível econômico, social e cultural. 

A dificuldade escolar constitui uma problemática que atinge principalmente os filhos 

das camadas mais pobres da população brasileira. Acerca desta temática, segundo Zago 

(2007), foram desenvolvidas inúmeras pesquisas, que se propõem a entender os fatores que 

contribuem para o fracasso escolar dos alunos/filhos de famílias de origem popular.  

Tais estudos reforçam as teses de que existe uma forte correlação estatística entre a 

posição social do aluno e seus resultados escolares. Entretanto, ao comprovar que existe uma 

relação entre origem social e desempenho escolar, esses dados estatísticos deixam de fora o 

aluno de origem popular que alcança o êxito escolar, fugindo dessa regra social imposta e 

opondo-se a ela. A pesquisa estatística não explica, portanto, essa exceção. Para Charlot 

(2000), embora exista sim uma relação entre origem social e desempenho escolar, ela não 

determina por si só o fracasso ou o sucesso escolar do aluno. 

Conforme aponta Zago (2007), essas exceções podem ser facilmente comprovadas, e 

atualmente não são mais consideradas casos surpreendentes ou atípicos. Nas últimas décadas, 

o assunto vem ocupando lugar de destaque na mídia, com matérias que abordam o êxito 

escolar de alunos originários de famílias de origem popular. Porém, quando tentam explicar 

tais exceções, essas matérias ressaltam o esforço como principal jusrificativa para o sucesso. 

Para compreender o sucesso ou o fracasso escolar, seja qual for a direção tomada pelo 

estudo, é preciso adentrar a realidade dos alunos/filhos e investigar sua cultura, que engloba o 

contexto familiar e tudo que o envolve, a fim de ter uma visão mais ampla da questão, sem 

limitar-se às explicações macrossociais que associam o fracasso escolar à origem social do 

aluno e aos discursos superficiais dos professores que insistem em explicar o êxito escolar 
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pelo critério do esforço. Não se trata de descartar esse diagnóstico, e sim de não interromper a 

reflexão nesse ponto, já que existem outros elementos envolvidos. 

Pode-se observar que o debate em torno da presença familiar na trajetória escolar dos 

alunos/filhos de famílias de origem popular está presente na maioria dos trabalhos analisados 

por Zago (2007). Segundo esta autora, tais pesquisas unificam-se numa  

perspectiva de análise predominantemente qualitativa voltada para o 

aprofundamento das trajetórias de escolarização e, sobretudo, sobre as 

disposições familiares que permitem ao filho distanciar-se de uma 

característica dominante no seu meio de origem: uma escolaridade de curta 

duração (p.137).  

Nesse sentido, o sucesso e o fracasso escolar não podem ser compreendidos “[...] 

quando ignoram as relações de interdependência entre os elementos da realidade social” 

(p.138) que os motivam. Diante disso, a família passa a ser o principal elemento para 

compreender a questão, por ser a protagonista das relações interpessoais dos alunos/filhos. É 

no ambiente familiar que estes recebem “[...] cuidados, proteção, aprendizado dos afetos, 

construção de identidade e vínculos relacionais de pertencimento, capazes de promover 

melhor qualidade de vida a seus membros e efetiva inclusão social na comunidade e 

sociedade em que vivem” (CARVALHO, 2000, p.13). Pelo fato de a família exercer um 

papel tão importante nas vidas dos alunos/filhos, ela também passou a ocupar um lugar de 

destaque nas investigações relacionadas ao fracasso e ao sucesso escolar.  

Em face dessa realidade, e com vistas a contribuir para uma melhor compreensão dos 

problemas que afetam a família de origem popular e seu relacionamento com a escola, sendo 

família nesse contexto entendida “[...] como lugar de construção de sentido: da vida, das 

pessoas mas também de si próprio ('aquilo que sou')” (CHARLOT, 2009, p.42), nos 

propusemos a seguinte questão de investigação: Qual o sentido da escola para a família de 

origem popular? 

A partir desse questionamento, delimitamos o objetivo geral da pesquisa: analisar o 

sentido que as famílias de origem popular atribuem à escola e se este sentido estabelece 

alguma relação com o sentido atribuído à escola pelos seus filhos. No escopo do objetivo 

geral, também incluimos os filhos como sujeitos da investigação, embora o principal foco da 

pesquisa seja as famílias. 

Para investigar os sentidos que as famílias e seus filhos atribuem à escola, 

confrontamos as visões dos dois grupos sobre essa instituição e extraímos os elementos 



18 

 

sociais nelas presentes que possam ser considerados, de um ponto de vista social, positivos ou 

negativos. 

Nessa direção, podemos definir os seguintes objetivos específicos: 

1. Compreender os sentidos atribuídos à escola pelas famílias e seus filhos; 

2. Comparar as visões apresentadas pelos dois grupos e estabelecer possíveis 

relações entre elas; 

3. Verificar a presença, nesses sentidos, de elementos considerados socialmente 

positivos ou negativos. 

Assim, buscamos investigar o sentido que as famílias e os filhos atribuem à escola 

dentro de seus universos de sentido, refletindo sobre as fontes desse sentido no contexto 

socioeconômico em que ele foi constituído. Para Charlot, uma palavra, um anunciado, um 

acontecimento têm sentido se forem “[...] postos em relação com outros em um sistema, ou 

em um conjunto; faz sentido para um indivíduo algo que lhe aconteça e que tem relação com 

outras coisas de sua vida” (2000, p.56). 

Além disso, para compreender o sentido atribuído à escola pelos investigados, é 

preciso levar em conta suas expectativas, visões e projetos de mundo relacionados às suas 

experiências e estilos de vida, adquiridos no convívio com outros agentes e grupos sociais aos 

quais essas pessoas têm acesso. 

Por meio dessa abordagem, nossa investigação assume o compromisso de colaborar, 

somando-se outros trabalhos que se debruçaram sobre a mesma temática, para dar 

visibilidade às famílias de origem popular como participantes da construção do sentido 

atribuído à escola pelos seus filhos. Diante dessa tarefa, trazemos um pouco das nossas 

experiências e expectativas em relação à escola, procurando compreender o sentido atribuído 

a esta nas dimensões social e pessoal.  

Portanto, tendo em vista a tarefa à qual nos propusemos em nossa pesquisa, que 

engloba a família e seus filhos e o sentido que ambos atribuem à escola, e com o intuito de 

relacionar esses três elementos, a saber: a família, o aluno/filho e a escola, escolhemos como 

objeto de estudo aquelas famílias cujos filhos apresentavam um bom desempenho escolar. 

Nesta perspectiva, foram selecionados doze alunos/filhos cujas notas mantinham-se na média 

e acima da média. Aqueles com notas na média foram considerados de desempenho regular 

ou mediano e aqueles com notas acima da média foram considerados bem-sucedidos. Já os 

alunos que possuíam notas abaixo da média, considerados malsucedidos, foram deixados de 

fora desta investigação, uma vez que não pretendermos trabalhar diretamente com a temática 

do fracasso escolar. Convém salientar que a temática aqui investigada deve ser considerada 
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apenas um dos elos no conjunto diversificado de elementos que a compõe, o que a torna 

muito complexa. 

De acordo com esse critério, os primeiros sujeitos escolhidos para a investigação 

foram doze filhos/alunos com bom desempenho escolar, estudantes da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Manoel Bomfim, localizada no bairro Bugio, e suas respectivas famílias, 

totalizando vinte e quatro investigados. Todos os filhos/alunos e suas respectivas famílias são 

moradores do citado bairro, situado na zona norte do município de Aracaju-SE. 

A escolha dessa localidade deve-se a dois motivos. Primeiro, porque foi em um 

colégio dessa comunidade onde estagiei e encontrei meu objeto de pesquisa. Segundo, porque 

Bugio é considerado um bairro popular, uma característica que está vinculada aos fatos que 

motivaram sua construção. Para explicá-los, temos de nos reportar à história do surgimento 

do município de Aracaju como capital de Sergipe. 

A transferência da capital sergipana de São Cristóvão para Aracaju ocorreu pelo fato 

de a primeira não oferecer, na época, condições estruturais e administrativas que 

viabilizassem a independência comercial de Sergipe. 

A mudança ocasionou um rápido crescimento urbano do estado, impulsionado pela 

industrialização, promovendo o desenvolvimento da capital e, paralelamente, o intenso 

crescimento da cidade e o esvaziamento do campo. 

O crescimento do setor industrial, aliado às políticas públicas desenvolvidas pelos 

governos federal e estadual, serviu de atrativo para a população do campo, que se dirigiu para 

a capital em busca de emprego, moradia e melhores condições de vida. Nesse cenário, 

ocorreu uma rápida formação urbana, acelerada e concentrada. 

De modo a atender às reivindicações da população campesina, interessada em fixar 

residência na capital devido às oportunidades de emprego que se visualizava no setor 

industrial, o estado de Sergipe resolveu participar do Plano Nacional de Habitação (PNH) 

desenvolvido pelo governo federal com o objetivo de financiar residências populares. Sergipe 

criou então sua Companhia Nacional de Habitação Popular (COHAB-SE), que passou a ser a 

responsável pela construção de conjuntos habitacionais destinados a pessoas de baixa renda.  

Na época, a COHAB-SE, sem conseguir adquirir terrenos em Aracaju para a 

implantação desses conjuntos, decidiu comprar terrenos nos municípios vizinhos de Nossa 

Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Como resultado, o município de 

Aracaju avançou em direção a outros municípios vizinhos, formando a Grande Aracaju. 

Segundo Rodrigues (2005), a COHAB-SE contribuiu não só para ampliar o território de 

Aracaju, formando a Grande Aracaju, como também para consolidar a estratégia de deslocar 
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a pobreza para fora da cidade, estratégia defendida e planejada pelas políticas públicas de 

segregação espacial da época. Diante do quadro apresentado, 

verificou-se um crescimento célere das áreas adjacentes a Aracaju, [...] com 

a construção dos conjuntos habitacionais e do quantitativo de contingentes 

humanos que se deslocaram para a região circunvizinha, iniciando assim 

uma aglomeração urbana que posteriormente resultou num processo de 

metropolização periférico (MENEZES; VASCONCELOS, 2001, p.149). 

Desse modo, a população campesina, especialmente a de baixa renda, foi levada “[...] 

para a periferia da cidade, onde fixou residência nos municípios limítrofes e/ou em conjuntos 

habitacionais próximos, marcados pelo distanciamento do centro urbano, baixo custo de vida 

e pela carência de equipamentos e serviços” (p.149). 

Essa breve síntese histórica esclarece porque o bairro Bugio, assim como a maioria 

dos bairros ditos populares do município de Aracaju, são tão distantes do centro da capital, já 

no limite com outros municípios. Bugio faz limite com o município de Nossa Senhora do 

Socorro e, como a maioria dos bairros populares, é ocupado por pessoas que em sua grande 

maioria têm baixo nível socioeconômico e cultural, o que as vincula portanto à classe 

popular. 

Para dar conta das questões e objetivos propostos pela pesquisa, optamos por utilizar 

o método de investigação de caráter qualitativo e de abordagem interpretativa, pois 

acreditamos que ele permite compreender o fenômeno estudado em seus aspectos subjetivos e 

particulares, contemplando desse modo a complexa constituição do sentido atribuído à escola 

pelos investigados. Sob esse ponto de vista, a contrução do sentido em questão deve ser 

entendida como um processo determinado por múltiplos fatores: culturais, econômicos, 

sociais, históricos e inclusive individuais, uma vez que o indivíduo participa ativamente dele. 

A coleta dos dados ocorreu por meio de um questionário com perguntas abertas e uma 

entrevista padronizada. Esta última prestou-se a esclarecer algumas expressões empregadas 

pelos alunos/filhos ao preencherem o questionário, bem como a aprofundar algumas 

questões. No entanto, devido ao curto tempo disponível para realização desta pesquisa, só foi 

possível analisar os questionários respondidos pelos investigados, e as entrevistas se 

restringiram portanto a aclarar e complementar o conteúdo dos primeiros. 

Para uma melhor análise dos dados, elaboramos grades de categorização, nas quais as 

respostas foram agrupadas de acordo com a semelhança que apresentavam entre si. Esta 

técnica foi inspirada em uma metodologia para produção de dados denominada “balanço do 

saber”, desenvolvida por B. Charlot (2009). 
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No que diz respeito à forma, esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, 

além da introdução e das considerações finais. 

No primeiro capítulo, “Família e escola: conceitos e concepções”, discorremos sobre a 

evolução do conceito de família no decorrer da história dentro de um recorte temporal que 

abarca desde a Idade Média até o século XXI. Expomos também as concepções históricas e 

sociológicas da escola enquanto instituição socializadora, reprodutora e transformadora, 

enfatizando o ecletismo presente nas práticas dos profissionais da educação ao adotarem as 

correntes pedagógicas oriundas de cada concepção sociológica. Refletimos ainda, não só 

nesse capítulo mas em todos os subsequentes, sobre o papel desempenhado pelas famílias de 

origem popular nesse contexto. 

No segundo capítulo, intitulado “Família versus escola”, abordamos o conceito de 

educação, com ênfase na educação escolar e familiar, ressaltando a importância destas duas 

instâncias na formação dos indivíduos e mostrando como, apesar de divergentes, elas se 

complementam. Além disso, elaboramos um panorama histórico-reflexivo sobre a família e a 

escola, tratando da relação não muito harmônica entre essas duas instituições, além dos 

padrões de sociabilidade entre elas, com destaque para a família de origem popular. 

No capítulo seguinte, “Método, campo empírico e sujeitos”, descrevemos os 

princípios metodológicos que fundamentaram a pesquisa, bem como os procedimentos de 

coleta e análise de dados adotados para explicitar o fenômeno estudado. Para tanto, definimos 

o locus da pesquisa, a estrutura dos questionários, os primeiros contatos e o caminho 

planejado para chegar aos sujeitos pesquisados e a sua caracterização.  

No quarto capítulo, refletimos sobre os dados coletados à luz dos teóricos que se 

debruçaram sobre o tema, utilizando fragmentos das falas dos sujeitos pesquisados. Nas 

considerações finais, dissertamos sobre os sentidos atribuídos à escola com base nos 

resultados da pesquisa e nas referências que embasaram a construção desta dissertação. 

Em seguida, apresentamos as referências bibliográficas e, para finalizar, os apêndices. 
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1 – FAMÍLIA E ESCOLA: CONCEITOS E CONCEPÇÕES 

1.1 – Organização da família: abordagem conceitua 

A família foi considerada por Rousseau o grupo social mais antigo de todos e o único 

natural. É antiga por termos conhecimento de sua existência desde bem antes de o homem se 

organizar em comunidade; natural pelo fato de a natureza dar ao homem a primazia de zelar 

por sua própria existência. Desse modo, a família nasce pelo simples desenvolvimento da 

vida humana. 

Antigamente, a importância da família residia apenas em assegurar a reprodução 

biológica –, perpetuando a existência humana na Terra –, função que não lhe dava a 

obrigação de zelar pelos cuidados dos recém-chegados ao mundo; todos eram responsáveis 

por todos. Com o passar do tempo, o homem tornou-se cada vez mais consciente de sua 

condição; sabia que nascia inacabado, diferente dos outros animais, que já nasciam prontos. 

Esta condição humana pré-estabelecida pela natureza exige do homem o seu acabamento. Em 

face disso, “[...] o homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação, entende-

se o cuidado de sua infância (a conservação, o trato), a disciplina e a instrução com a 

formação” (KANT, 1996, p.11). Como o homem por si só não consegue percorrer esse 

caminho, torna-se necessária a presença de outra pessoa que possa responsabilizar-se por tal 

função. Neste caso, a família assumiu dita função, e, além dos cuidados, foi-lhe atribuída a 

função ideológica de promover a reprodução social, pois é no seu interior que os seus 

membros aprendem a se comportar no meio social.  

A família na Idade Média, denominada família medieval, era considerada muito 

extensa, e sua principal característica era a sociabilidade que conservava. Era composta não 

só por laços sanguíneos, mas também por laços afetivos, a exemplo de criados e amigos. 

Vivia em público. Privacidade quase não existia. A família, nessa época, era movida 

sobretudo pelo caráter moral e social
1
. O sentimento

2
 ainda era desconhecido. Este tipo de 

organização familiar era mais presente nos séculos XV, XVI e XVII e não tinha uma 

                                                 

 
1 Segundo Ariès (1973), a família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental. Nesta 

época a preocupação maior da família em relação à criança era com o que ela poderia contribuir para 

a sociedade futuramente. 

2 Ao contrário, o sentimento da família está ligado à vida na casa. Seu encanto não foi conhecido 

durante a Idade Média porque esse período tem uma concepção particular da família: a linhagem 

(ARIÈS, 1973, p.213). 



23 

 

estrutura definida, nem divisões de papéis entre os membros, situação que ao mesmo tempo 

responsabilizava e isentava a todos pelos cuidados dos recém-chegados. 

O desenvolvimento da sociedade veio juntamente com a distribuição de valores e de 

funções no meio social. Para que a evolução social viesse a acontecer, o ser humano 

precisaria se desenvolver. Entretanto, a responsabilidade pelos cuidados e pela educação dos 

seres humanos era atribuída a todos os membros da sociedade, sem que houvesse um 

compromisso pré-determinado. Essa situação, que ao mesmo tempo atribuía e não atribuía 

responsabilidades a todos, poderia prejudicar o desenvolvimento humano crucial para a 

evolução social, uma vez que várias pessoas ou até mesmo ninguém poderia se 

responsabilizar pela educação do novo membro da família, ou seja, do novo membro social.  

No primeiro caso, o novo membro poderia ficar à deriva, sem uma direção 

educacional definida. No segundo, poderia ser criado de maneira aleatória, sem uma 

educação a seguir, podendo inclusive chegar ao extremo de ser abandonado. Para tirar o 

homem desse impasse, resguardando-o do abandono, a família biológica foi convocada para 

cumprir essa função educativa.  

Dessa forma, a sociedade passou a responsabilizar primeiramente a família biológica, 

que a partir desse momento passou a ganhar uma definição concreta, tanto na sua estrutura 

quanto na sua função. Mediante o casamento, a família passou a ser constituída pelo pai, o 

provedor; e a mãe, responsável pelos cuidados. Juntos, os dois constroem um ambiente 

familiar com os aparatos necessários para cuidar e educar seus filhos. Isso foi possível porque 

a descoberta de que os anos iniciais de vida são cruciais para o 

desenvolvimento emocional posterior focalizou a família como o locus 

potencialmente produtor de pessoas saudáveis, emocionalmente estáveis, 

felizes e equilibradas, ou como o núcleo gerador de insegurança, 

desequilíbrio e toda sorte de desvio de comportamento (SZYMANSKI, 

2000, p.23).  

Ao longo dessa trajetória, delineou-se uma nova organização familiar denominada 

moderna, também conhecida como nuclear, tradicional ou patriarcal, centrada na privacidade 

e na educação dos filhos. Esta nova organização social reduzia-se aos pais e as crianças, 

excluindo os amigos, os criados e os parentes mais distantes. Caracterizava-se pelo amor 

conjugal, proteção de seus integrantes, dedicação ao lar, amor entre pais e filhos, monogamia, 

preocupação para com a saúde e a educação dos filhos, entre outras particularidades que a 

distinguiam claramente da estrutura familiar medieval.  
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Essa nova organização familiar, a princípio, restringia-se à burguesia. Posteriormente, 

mais precisamente no final do século XVIII e início do século XIX, foi disseminada como 

modelo ideal, em virtude de outras formas de organização familiar serem consideradas 

prejudiciais à nova organização social que se desenvolvia. 

Com essas transformações, a família ganhou um novo lugar na sociedade moderna, 

pois “[...]deixou de ser apenas uma instituição do direito privado para ser a transmissão dos 

bens e dos nomes, e assumiu uma função moral e espiritual, passando a formar os corpos e as 

almas” (ARIÈS, 1973, p.277). 

No decurso dos séculos, ocorreram mudanças intensas nas esferas econômica, política 

e social, as quais regem os rumos e o sentido da vida do ser humano. Destas, “[...] nenhuma é 

mais importante, nem sentida de forma tão intensa, quanto aquelas que se desenvolvem nas 

vidas pessoais dos seres humanos (na sexualidade, no casamento, nas formas de expressão de 

afetividade etc.)” (FARIAS 2007, p.5). As transformações ocorridas no âmbito familiar 

implicam mudanças no sistema como um todo, devido ao surgimento de novos status 

familiares, novos papéis e novas relações sociais, jurídicas e afetivas. Estas mudanças estão 

centradas nas 

questões de gênero, envolvendo modificações na posição da mulher na 

sociedade e na família, as relações de casamento, com a legislação do 

divórcio, relações homossexuais, o comportamento reprodutivo que permite 

não só o controle da natalidade, mas possibilita o casal ter filhos se e quando 

quiser, a divisão do trabalho com a ocupação do espaço profissional pelas 

mulheres (MACEDO, 1994, p.65). 

Essa nova realidade abriu caminho para profundas transformações no interior das 

famílias. Todas as famílias, independentemente de sua origem social, sofreram alterações em 

sua estrutura, mas a família de origem popular foi e está sendo a mais prejudicada, pois o 

“[...] projeto de vida familiar depende [...] da organização hierárquica do grupo para vivência 

dos papéis destinados a cada um, atrelados às condições econômicas mínimas que propiciam 

a moradia e o sustento da família” (LIMA, 2001, p.135). Isto é, a organização de uma família 

conforme o modelo nuclear exige uma condição econômica favorável. 

As mudanças sociais ocorridas ao longo dos séculos não foram favoráveis às famílias 

de origem popular, na medida em que geraram desigualdades sociais que, segundo Netto e 

Braz (2006), constituem-se em uma condição social que permite a determinadas pessoas 

terem maior visibilidade e qualidade de vida em detrimento de outras.  
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Entretanto, o principal causador das desigualdades sociais foram as mudanças 

ocorridas no setor econômico, consideradas por Netto e Braz (2006) como as 

desencadeadoras de todas as outras mudanças sofridas pelas famílias, visto que levaram a 

uma reestruturação do processo produtivo por meio da inovação tecnológica em todos os 

ramos de produção, a qual reduziu a demanda por mão de obra e passou a exigir maior 

qualificação para o trabalho. As famílias de origem popular tinham baixa escolaridade e não 

possuíam qualificação profissional. Como resultado, foram excluídas do mercado de trabalho, 

consideradas desnecessárias. Para Iamamoto, “[...] essa é a raiz de uma nova pobreza [...], 

cuja força de trabalho não tem preço, porque não tem mais lugar no mercado de trabalho” 

(2004, p.33). Essa conjuntura inviabilizou o modelo tradicional de família, tornando-o um 

ideal cada vez mais difícil de ser alcançado pela família de origem popular. 

A falta de espaço no mercado de trabalho levou as famílias de origem popular ao 

subemprego e à inserção no precário mercado informal, sem qualquer garantia de estabilidade 

e continuidade. Diante dessas circunstâncias, as ligações entre os familiares passaram a ser 

determinadas também pelo grau de privação, pela carência econômica, pela necessidade de 

proteção e pela afinidade, e não somente pelos laços de consanguinidade e descendência. 

Surgem, assim, as variadas formas de organização familiar, denominadas arranjos familiares. 

Percebe-se que as mudanças ocorridas nas esferas econômica, política e social 

orientam e determinam a vida das pessoas, afetando diretamente a família, que sofre os 

impactos dessa transformação e vê-se obrigada a alterar significativamente sua organização e 

constituição, como garantia e ao mesmo tempo como estratégia de sobrevivência.  

Os problemas enfrentados pelas famílias de origem popular são consequência das 

circunstâncias políticas, econômicas e sociais que as fazem carregar “[...] em seu bojo a 

vitimização e a culpabilização por aquilo que não conseguem dar conta, ou seja, tornam-se as 

grandes culpadas pela violência, miséria, abandono, analfabetismo, evasão escolar, falta de 

saúde de seus filhos” (LIMA, 2001, p.134), fracasso escolar, entre outros males. 

Embora a família, ao longo da história, seja organizada conforme as condições de 

cada época, o modelo de família moderna ou nuclear foi mantido e legitimado como  ideal, e 

acabou difundido no meio social de maneira tão persuasiva pela escola e outras instituições, 

como por exemplo a Igreja, que as pessoas esqueceram 
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da origem histórica dos valores, crenças e normas inerentes a esse modelo 

de família. Aceitaram, como verdade estabelecida, a relação baseada na ‘... 

hierarquia e subordinação, poder e obediência...’(Maturana, 1993:35), com a 

autoridade masculina no topo e consequentes relações entre desiguais. 

Aceitaram fixar o mundo externo como espaço masculino e a casa, como 

feminino (SZYMANSKI, 2000, p.24).  

Hoje, no início do século XXI, vivemos em uma sociedade pós-moderna, que já 

passou por inúmeras transformações e revoluções desde que foram definidas a função e a 

estrutura da família. Ao longo dessa trajetória, percorremos mais da metade do século XIX e 

todo o século XX. Todavia, o conceito de família moderna continua presente, e ao resistir até 

hoje, aparentemente chega ao ápice de sua definição. 

Ao fazer referência à família, a maioria das pessoas idealiza o modelo de família 

moderna ou nuclear. Esse ideal de família, mitificado por séculos, está presente no imaginário 

das pessoas como algo desejado, conforme evidenciam pesquisas sobre o tema. Muitas vezes, 

a estrutura familiar à qual essas pessoas pertencem contradiz esse ideal. Para Macedo (1994), 

mesmo quando as pessoas não se apropriam integralmente do conceito de família moderna, 

elas são influenciadas por versões idealizadas desse conceito. Como consequência, surgem no 

senso comum diversas definições do que vem a ser família.  

Por outro lado, qual seria a definição científica de família? Com o desenvolvimento 

das ciências, estas foram subdivididas em várias partes, e cada qual passou a cuidar de um 

determinado segmento da sociedade. Em decorrência dessa subdivisão, cada ciência passou a 

definir família de acordo com a sua área de atuação. Dessa forma, a “[...] família tem sido 

definida enquanto relações biológicas, de consanguinidade, padrões de residência, códigos 

legais, depositária da cultura, função socializadora, educativa e tantos outros critérios 

prefixados de acordo com os objetivos de cada um” (MACEDO, 1994, p.63).  

Essa reflexão aponta, portanto, para o caráter eminentemente construído da realidade 

familiar, cujo conceito pode variar indefinidamente tanto no âmbito do senso comum como 

na esfera científica, em função do contexto em que é aplicado. Sendo assim, um conceito 

padronizado de família é dispensável, na medida em que as concepções de família 

estabelecidas pelos sujeitos são fortemente influenciadas por suas experiências e formações. 

Contudo, independentemente das influências que os levam a optar por determinada definição 

de família em detrimento de outra, todos exergam a família como uma “[...] unidade social 

cuja função é a socialização das crianças por meio da educação e da transmissão da cultura, 

portanto, um poderoso agente para manutenção da comunidade cultural, isto é, um valor 

social universal” (MACEDO, 1994, p.63). 
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Ancoradas nessa perspectiva, algumas pesquisas criticam o conceito padronizado de 

família nuclear, defendendo um conceito mais amplo, capaz de abarcar as multiplicidades das 

interpretações, assumindo uma postura mais flexível perante as mudanças sociais. A 

sociedade pós-moderna passa por mudanças cada vez mais complexas, e os laços sanguíneos 

na família pós-moderna vão gradativamente se dissolvendo, já que os indivíduos estão 

ligados não só por laços sanguíneos, mas também por laços fortes de afinidade.  

Isso ocorre porque, em sua evolução histórica, a família deixa de ser vista sob a “[...] 

ótica patrimonialista e como núcleo de reprodução e passa a ser tratada como instrumento 

para o desenvolvimento da pessoa humana, realçando seus componentes mais próximos à 

condição humana,  [...] [o que resulta numa] democratização da estrutura familiar” (FARIAS, 

2007, p.9).  

Graças a essa mudança de percepção, a sociedade pós-moderna pôde substituir o 

modelo fechado de estrutura familiar por outros arranjos que melhor refletiam as mudanças 

culturais e sociais ocorridas ao longo dos séculos. Emergiram assim múltiplas configurações 

de agrupamentos familiares, classificados como famílias ampliadas (quando são acrescidas de 

avós, netos, cunhados, tios, sobrinhos, primos, enteados e outros); família nuclear (pai, mãe, 

filhos); monoparentais (somente a mãe ou o pai vivendo com os filhos); casais sem filhos e 

pessoa sozinha, entre outros arranjos.  

Outra mudança importante ocorrida nesse contexto é que o casamento deixou de ser a 

forma exclusiva de constituir família, e com isso passou-se claramente a privilegiar os laços 

de amor e afetividade. O reconhecimento dessa mudança mostrou-se crucial para a evolução 

social, e foi para abarcar as diferentes formas de viver e conceber o projeto família que a 

constituição federal brasileira teve sua redação modificada. Como explica Lima: 

A constituição federal de 1934 estabelece que: ‘A família é constituída pelo 

casamento indissolúvel, sob proteção especial do Estado’ (art.175), 

ocorrendo o mesmo nas Constituições de 1946, 1967, 1969. Somente com a 

elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é 

que tal artigo foi revisto e modificado, suprimindo a expressão “constituída 

pelo casamento”, apresentando o artigo 226 – ‘A família a base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado’ e o inciso 3
o
 ‘Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 

como entidade familiar, devendo a lei familiar sua conversão em casamento’ 

(LIMA, 2004, p.132).  

Essa alteração deveu-se à incompatibilidade criada ao longo do tempo entre o que se 

considerava família na prática e o que se considerava família por lei. A partir da nova 

constituição, a entidade família fundada por laços de afetividade passou a ser reconhecida 
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oficialmente pela lei. Contudo, em relação a sua função, a família continuou a ser o espaço 

onde se inicia a formação e se desevolve o potencial dos filhos, visando a convivência em 

sociedade e a realização social. Desse modo, a definição atual de família remete mais a sua 

função do que a sua estrutura propriamente dita.  

Conforme observa Szymanski, o modelo de família tradicional “(...) não garante a 

criação de um ambiente adequado de desenvolvimento para seus membros, e [não impede a 

ocorrência de] muitos problemas com crianças e adolescentes” (2004, p.7). Assim, pode-se 

concluir que, independentemente de sua estrutura, a família ideal é aquela que provê um 

ambiente saudável e seguro aos filhos; é aquela que pode fornecer, dentro das suas 

possibilidades, todo o suporte necessário para que a criança cresça e se desenvolva com 

dignidade. 

A própria legislação reconhece as novas relações e arranjos familiares, não com outra 

finalidade senão a de protegê-los e garantir sua plena participação na sociedade. Hoje, a 

legislação que trata da família dá preferência aos pais biológicos no que diz respeito ao 

exercício da função social a eles atribuída. Essa preferência não os obriga a exercer tal 

função, mas lhes dá a opção de exercê-la ou não. Caso não queiram, não sofrerão por conta 

disso nenhum tipo de imposição ou punição. Só serão punidos caso não comuniquem à 

sociedade que estão se eximindo de tal função para transferi-la a outra pessoa que pela ótica 

da justiça possa cumpri-la. A não comunicação implicaria a retirada do filho da companhia 

dos pais, à revelia do seu consentimento. 

Um exemplo claro dessa situação pode ser verificado na LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n
o 

9.394/96, que rege a educação. No seu artigo 2
o
, estabelece 

que a educação
3
 é dever do Estado e da família. Ou seja, o Estado tem a obrigação de ofertar 

a educação, e a família de matricular o filho na escola. No seu artigo 32, determina que a 

criança deve obrigatoriamente ingressar no ensino fundamental aos seis anos de idade. Caso 

os pais ou responsáveis venham a desobedecer essa determinação, podem perder a guarda do 

filho. Esse exemplo nos permite deduzir que, na sociedade pós-moderna, o cumprimento da 

função atribuída à família é mais importante que sua estrutura propriamente dita. Isso ocorre 

porque a formação da família não depende somente da consanguinidade, visto que ela 

também se organiza por laços de afetividade. 

                                                 

 
3 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDB), lei nº 9.394/96 no seu art. 2º , a 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRANDÃO, 2007, p.19). 
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Essas mudanças na configuração da família também foram constatadas em uma 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), que 

atestava como surgimento de novos arranjos familiares em virtude do aumento das 

separações conjugais e dos divórcios dificultava estabelecer uma definição que contemplasse 

as várias formas de organização familiar. Diante disso, para fins investigativos, o IBGE de 

2010 considerou como família todas as pessoas que se encontravam numa mesma residência, 

houvesse vínculo de consanguinidade entre elas ou não. 

Apesar de todas as transformações ocorridas no seio da família, esta ainda é 

considerada uma instituição importantíssima para a manutenção e o desenvolvimento de uma 

sociedade, seja ela constituída por consanguinidade ou não. Antes de qualquer classificação, 

o que caracteriza a família como tal é o cumprimento da função que lhe foi designada. Hoje, 

o pai ou a mãe biológicos podem exercer suas funções vivendo ou não sob o mesmo teto que 

os filhos. Há também famílias que compartilham as responsabilidades com várias pessoas, 

entre outras situações. 

Sob esse ponto de vista, portanto, a efetividade da família está atrelada à execução dos 

papéis historicamente atribuídos aos pais biológicos, sejam estas funções exercidas ou não 

por eles mesmos, por uma ou mais pessoas. A ideia de família também está fortemente 

associada ao ambiente no qual a criança está inserida, quer este ambiente disponha ou não da 

estrutura necessária para garantir-lhe um bom desenvolvimento e desempenho social. 

Porém, os novos arranjos familiares resultantes das mudanças ocorridas no meio 

social trazem consigo certos problemas que podem prejudicar a ordem social. Devido às 

ocupações de seus membros, nem sempre as famílias podem cumprir as funções que lhes são 

há séculos atribuídas, diminuindo o tempo real que passam com os filhos. Visto que os 

responsáveis muitas vezes não têm um familiar ou uma pessoa de confiança a quem recorrer 

para suprir essa lacuna, nem dispõe de recursos para contratar a um profissional, as crianças 

acabam passando mais tempo sendo cuidadas por pessoas de outras instituições, como 

creches, escolas, instituições beneficentes, etc.; além disso, são levadas a se ocupar com 

outras atividades e podem ficar expostas ao uso prolongado de tecnologias como a televisão e 

a internet. Essa questão merece uma análise mais aprofundada, mas não é do nosso interesse 

no momento. 

Assim, como se procurou mostrar brevemente, a evolução da família pautou-se pelo 

princípio da sociabilidade. Inicialmente formada por grandes grupos de pessoas, aglomeradas 

por laços sanguíneos ou afetivos, essa instituição teve gradualmente sua estrutura substituída 

por núcleos familiares menores, formados a partir da união de homens e mulheres mediante 
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um ato solene – o casamento –, e nos quais os indivíduos se ligavam apenas por laços 

sanguíneos.  

Atualmente, para constituir uma família, o casal não precisa selar oficialmente sua 

união. Além disso, a família não é mais composta somente por laços consanguíneos, mas 

também por laços de afetividade. Não se conforma a um padrão, nem seus cônjuges têm 

funções definidas oficialmente. Porém, a despeito de sua configuração, a família sempre foi 

considerada, segundo Farias (2007), o ambiente onde se inicia a formação das 

potencialidades dos descendentes, com o propósito de estimular a convivência em sociedade 

e a busca da realização pessoal. Desse modo, a família pós-moderna pode ser definida como 

um ambiente seguro, capaz de proporcionar todos os elementos necessários a um bom 

desenvolvimento psicossocial e à formação do ser humano, seja essa função exercida pelos 

pais biológicos (como prefere a lei), por indivíduos do mesmo grupo sanguíneo ou 

excepcionalmente por outras pessoas capazes para tal. 

1.2 – Concepções históricas da instituição escolar 

A maioria dos estudos dedicados à educação se relaciona de alguma forma com o 

caráter institucional da escola. Esses estudos vinculam-se a correntes sociológicas de 

pensamento que enfatizam valorativamente a escola como agência de mudança, conservação 

ou reprodução social. Neles, abordam-se vários temas em torno de diversos problemas 

educacionais suscitados por um contexto histórico – o do desenvolvimento –, com reflexões 

que procuram situar os acontecimentos e transformações sociais no quadro das funções 

socialmente criadoras da escola, buscando compreender as perspectivas que unem a educação 

e a sociedade.  

A escola, embora exista comprovadamentecomo um órgão descompromissado com os 

interesses sociais, tem sua história narrada a partir do momento em que foi institucionalizada 

e cooptada para servir aos interesses da nova organização social – o capitalismo. A partir 

desse momento, a escola tornou-se uma instituição essencial para a sociedade, e em virtude 

da nova posição ocupada por ela na sociedade, suas ideias, valores, atitudes e práticas 

pedagógicas, enfim, toda sua estrutura, organização e maneira de funcionamento foram 

reorganizadas para atender às exigências da nova organização social. Essa nova organização 

permitiu à escola adequar suas práticas educativas ao tipo de indivíduo que a sociedade 

desejava formar em cada momento histórico. Tal condição fez com que, no decorrer de sua 

história, fosse possível perceber diferentes concepções de homem e de sociedade.  



31 

 

A função atribuída à escola, isto é, de formar o indivíduo de acordo com as 

necessidades sociais, tornou-a um ambiente complexo, pois era preciso lidar com o indivíduo 

e todos os fatores ligados a este. Em razão dessa complexidade, “[...] a investigação de sua 

natureza, de suas especificidades e de suas funções pode ser feita sob vários enfoques: o 

antropológico, o sociológico, o econômico, o psicológico, o biológico, o histórico e o 

pedagógico” (LIBÂNEO, 2008, p.68). Essas ciências encaram o fenômeno educativo, no 

contexto escolar, sob os pontos de vista macrossocial e microssocial. 

Na perspectiva macrossocial, a instituição escolar é interpretada sob um viés 

estrutural-funcionalista, ou seja, como algo que produz e reproduz a estrutura social. Já na 

perspectiva microssocial, observa-se o processo educativo para além das expectativas 

estrutural-funcionalistas, ressaltando-se também os processos internos de aquisição de 

conhecimento. É importante considerar, no plano microssocial, as dimensões biológica e 

social do indivíduo. Enquanto a biológica é representado pelo funcionamento de suas 

estruturas mentais, respeitando-se seus limites e potencialidades, a social é constituido por 

ideias, representações, significados e práticas sociais regados de elementos ideológicos, 

culturais e religiosos predominantes no ambiente sociocultural. Esta multidimensionalidade 

do fenômeno educativo permite abordar a instituição escolar sob diferentes perspectivas, tais 

como a socializadora, a reprodutora e a transformadora. 

Não é de nosso interesse realizar uma abordagem histórica da escola pautada em uma 

dessas vertentes, nem explicá-las com a pretensão de esgotar o assunto. Por isso, em nossa 

breve explanação, não tomaremos partido de nenhuma abordagem, mesmo porque 

reconhecemos que os processos educativos ocorridos na sociedade são muito complexos e 

multifacetados, e não podem ser investigados ou abordados por uma única perspectiva, muito 

menos restringidos ao âmbito escolar. 

1.2.1 – A escola na perspectiva educativa socializadora  

A educação é uma prática orientada à produção da vida social, ou seja, destinada a 

criar o tipo de indivíduo de que a sociedade precisa, o qual é preparado para desempenhar 

papéis sociais de acordo com suas aptidões individuais. Para tanto, os indivíduos precisam 

aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, por meio do 

desenvolvimento da cultura individual. Para Libâneo, a escola, nessa perspectiva, é fruto de 
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concepções pragmáticas que concebem a educação como um processo 

imanente ao desenvolvimento humano, cujo resultado é a adaptação do 

indivíduo ao meio social. Por isso, educar-se é desenvolver-se, é auto-

atividade provocada pelos interesses e necessidades do organismo, 

suscitados pelo ambiente físico e social. É pela experiência, nas interações 

entre organismo e meio, que o indivíduo desenvolve suas funções 

cognitivas. Esta concepção recusa toda orientação externa ao processo 

educativo, já que a finalidade de educação se confunde com o processo de 

desenvolvimento (LIBÂNEO, 2008, p.75).  

O processo educativo confunde-se com o processo de desenvolvimento natural dos 

indivíduos, já que as inclinações e tendências individuais tidas como boas ou ruins devem ser, 

mediante a atividade educativa, liberadas e estimuladas para que sejam trabalhadas pelo 

próprio indivíduo no processo de seleção, eliminando o que é considerado ruim para a 

sociedade e aprimorando o que é benéfico para o funcionamento e a manutenção da ordem. O 

indivíduo e o meio social são vistos como “[...] dois fatores harmônicos e ajustados. O meio 

social ou o meio escolar, se bem compreendidos, devem fornecer as condições pelas quais o 

indivíduo liberte e realize a sua própria personalidade. Não podemos, assim, considerá-los 

antagônicos” (DEWEY, 1980, p.124).  

A escola tem um papel muito importante nesse processo por ser um ambiente 

organizado e preparado “[...] intencionalmente para um fim expresso de influir moral e 

mentalmente sobre os seus membros” (DEWEY, 1980, p.121). Tem como função oferecer as 

condições necessárias para tornar o relacionamento entre o indivíduo e o meio social 

harmonioso e satisfatório. Para Dewey, a fim de atingir esse objetivo, a escola tem que 

possuir três características consideradas fundamentais para o bom andamento do processo 

educativo, a saber: 1) o ambiente escolar deve ser um modelo simplificado do ambiente 

social, pois do contrário, dada a complexidade deste último, a criança levaria muito tempo 

para aprender e ser educada; 2) a escola deve dispor de um ambiente purificado, sendo que 

por “ambiente purificado” entende-se um local expurgado de mazelas sociais, prejudiciais à 

formação dos indivíduos; 3) em seu espaço, deve-se promover a integração e a harmonização 

dos indivíduos com o meio social, de forma a adaptá-los à vida em sociedade.  

Nessa perspectiva, quando o indivíduo se desentende com o meio social, é porque não 

conseguiu se adaptar a ele, o que gera um antagonismo entre os dois. Isso ocorre devido à 

desadaptação e ao desajustamento do indivíduo ao meio social, que Dewey considera um 

período transitório, pelo fato de fazer parte da essência do processo educativo. 
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Existem diversas práticas ou tendências pedagógicas adeptas a esse modelo funcional 

de escola. Elas fazem parte da corrente liberal, também conhecida como pedagogia liberal
4
, 

representada pelas concepções sociológicas da escola tradicional
5
, da escola nova (diretiva e 

não diretiva) e da escola tecnicista. Seus posicionamentos em relação ao aluno e o meio 

social são conservadores, pois apesar de abordarem diferentes caminhos, através de práticas 

pedagógicas, todas acabam chegando a um denominador comum, que é a adaptação do aluno 

ao meio social, seja essa prática pedagógica centrada no aluno ou no professor. 

1.2.2 – A escola na perspectiva educativa reprodutora 

Na abordagem reprodutora, a função da escola é reproduzir a ideologia dominante. 

Ela é responsável pela “[...] reprodução social, que é definida como a permanência, entre uma 

geração e outra, na mesma classe social” (SILVA, 1992, p.22). De acordo com esta corrente 

filosófica, a escola não pode ter outra função senão a de reproduzir a ideologia dominante, 

visto que está comprometida com a organização social capitalista, cuja estrutura está 

sustentada na divisão desigual das classes sociais.  

Para manter essa estratificação social, a escola deve cumprir sua função reprodutora, 

cujos mecanismos analisaremos à luz de duas teorias: a do sistema de ensino como violência 

simbólica (BOURDIEU; PASSERON, 1982) e a da escola como aparelho ideológico do 

Estado (ALTHUSSER, 1985). 

Por violência simbólica entende-se um processo de socialização sutil de dominação e 

exclusão utilizado por instituições, por grupos ou indivíduos, o qual induz o receptor da 

violência a se posicionar no meio social mediante regras, critérios e padrões impostos pela 

cultura dominante.  

A violência simbólica é exercida por uma ação pedagógica que impõe e inculca “[...] 

certas significações, convencionadas pela seleção e a exclusão que lhe é correlativa, como 

dignas de serem reproduzidas por uma ação pedagógica” (BOURDIEU, PASSERON, 1982, 

p.22). Este processo se dá em uma relação de poder e dominação, tanto por parte das classes 

dominantes, que exercem seu poder ao impor uma cultura arbitrária, quanto por parte das 

                                                 

 
4

 
O termo liberal não tem o sentido de avançado, aberto, como costuma ser usado. A doutrina liberal 

apareceu como justificação do sistema capitalista que, ao defender a predominância da liberdade e dos 

interesses individuais da sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na 

propriedade privada dos meios de produção, também denominada sociedade de classes. A pedagogia 

liberal, portanto, é uma manifestação própria desse tipo de sociedade (LUCKESI, 1994, p.54). 

5 Para mais esclarecimentos sobre as diferentes tendências pedagógicas, consultar o livro Filosofia da 

Educação, de Cipriano Luckesi. 
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classes dominadas, ao internalizar essa cultura. Ambas reproduzem experiências culturais que 

se expressam no meio social. 

A ação pedagógica que perpetua a violência simbólica é marcada pela imposição da 

autoridade docente exercida através da comunicação. Para Bourdieu e Passeron (1982), as 

relações de forças existentes nas relações pedagógicas são consequências naturais de 

relacionamentos que envolvem diferentes forças de imposição em constante comunicação. 

Estas podem ser de origem política, econômica, religiosa, etc. Esses conflitos de forças 

evidenciam a relação de interdependência pela qual se constitui a violência simbólica, 

independentemente da sua natureza, explicada 

pelo fato de que o trabalho pedagógico (seja ele exercido pela Escola, por 

uma Igreja ou um Partido) tem por efeito produzir indivíduos modificados 

de forma durável, sistemática por uma ação prolongada de transformação 

que tende a dotá-los de uma mesma formação durável e transferível 

(habitus), isto é, de esquemas comuns de pensamento, de percepção, de 

apreciação de ação, pelo fato de que a produção em série de indivíduos 

identicamente programados exige e suscita historicamente a produção de 

agente de programação eles mesmos identicamente programados e de 

instrumentos padronizados de conservação e de transmissão (BOURDIEU; 

PASSERON, 1982, p.205-206). 

A violência simbólica é exercida por várias instituições existentes no meio social, mas 

para Bourdieu e Passeron, a escola é o órgão legitimado socialmente para exercer tal função, 

porque ela é a única instituição que detém 

completamente, em virtude de sua função própria, o poder de selecionar e de 

formar, por uma ação que se exerce sobre todo o período da aprendizagem, 

aqueles aos quais ela confia a tarefa de perpetuá-la e se encontra portanto na 

posição por definição a mais favorável para impor as normas de sua 

autoperpetuação, no mínimo, o fará usando o seu poder de reinterpretar as 

normas externas: pelo fato enfim de que os docentes constituem os produtos 

mais acabados do sistema de produção que eles são, entre outras coisas, 

encarregados de reproduzir (BOURDIEU; PASSERON, 1982, p.206) 

Essa legitimação conferiu à escola a autoridade pedagógica que, por efeito, assegura o 

valor social da ação pedagógica, e esta, por sua vez, permite “[...] produzir o 
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desconhecimento da verdade objetiva do arbitrário cultural
6
, pelo fato de que, reconhecida 

como instância legítima de imposição, ela tende a produzir o reconhecimento do arbitrário 

cultural que ela inculca como cultura legítima” (BOURDIEU; PASSERON, 1982, p.35). Isso 

possibilitou a construção de uma cultura universal, uniformizada, capaz de manter a 

aparência, assegurada em uma suposta igualdade de acesso dos indivíduos aos bens culturais. 

O processo de reprodução numa perspectiva althusseriana se dá por meio do 

convencimento ideológico. Como explica Silva (1992), para Althusser 

o processo de reprodução efetuando-se por meio de convencimento 

ideológico, através de ideias cujo conteúdo induz à aceitação do lugar 

atribuído a cada um na estrutura de classe da sociedade capitalista, ele deve 

ser buscado precisamente naquelas instâncias nas quais o aparelho 

ideológico em questão efetua a transmissão da ideologia nesses termos 

(SILVA, 1992, p.36-37). 

Para Althusser (1985), o aparelho ideológico de Estado designado a transmitir as 

ideologias da classe dominante é a escola, porque esta 

[...] se encarrega das crianças de todas as classes sociais desde o Maternal, e 

desde o Maternal ela lhes inculca, durante anos, precisamente durante 

aqueles em que a criança é mais “vulnerável”, espremida entre o aparelho de 

Estado familiar e o aparelho de Estado escolar, os saberes contidos na 

ideologia dominante (o francês, o cálculo, a história natural, as ciências, a 

literatura), ou simplesmente a ideologia dominante em estado puro (moral, 

educação cívica, filosofia) (ALTHUSSER, 1985, p.79). 

A escola, segundo Althusser, é universalmente aceita, porque foi envolvida por uma 

ideologia burguesa dominante, que a apresenta à sociedade como uma instituição autônoma, 

laica e neutra. Esta apresentação, desprovida de ideologias, deixa a sociedade passiva, 

impossibilitando-a de interferir no processo de concretização da ideologia dominante. O 

sucesso da camuflagem dos verdadeiros objetivos da ideologia dominante – centrados na 

reprodução das relações de produção –, para Althusser, ocorre devido à parceria do aparelho 

                                                 

 
6 O arbitrário cultural, compreendido como a seleção de significações que define objetivamente a 

cultura de um grupo ou de uma classe como sistema simbólico, é arbitrário na medida em que a 

estrutura e as funções dessa cultura não pode ser deduzidas de nenhum princípio universal, físico, 

biológico ou espiritual, não estando unidos por nenhuma espécie de relação interna à “natureza das 

coisas”ou a uma “natureza humana”. (BOURDIEU; PASSERON, 1982, p.23) 
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ideológico do Estado (AIE)
7
 – a escola como sua principal representante – com o aparelho 

repressivo do Estado (ARE)
8
, responsáveis pela coação. 

A interação entre esses dois aparelhos de Estado faz com que a ideologia não só se 

concretize como também se enraíze no meio social. Este processo de consolidação e 

enraizamento ideológico é desenvolvido em duas etapas. A primeira etapa, que é a presença 

do aparelho repressivo do Estado, é mais forte, por dois motivos: a ideologia dominante a 

princípio precisa da força para impor sua cultura; a escola precisa da força para ser legitimada 

a transmitir a cultura dominante. Resguardada pela força do aparelho repressivo do Estado, 

que proporciona a legalidade da sua ação, a escola, como aparelho ideológico, vai agir de 

forma persuasiva, fazendo os indivíduos aceitarem a cultura dominante de maneira passiva, 

que tem como resultado “[...] o reconhecimento da necessidade da divisão do trabalho e do 

caráter natural do lugar determinado para cada ator social na produção” (ALTHUSSER, 

1985, p.8). Na segunda etapa, depois da persuasão, vem a interiorização da cultura 

ideológica. Esta interiorização é trabalhada pela escola de tal forma que faz os indivíduos 

pensarem que a cultura imposta é provida de suas representações.  

O sucesso desse processo resulta na falsa autonomia atribuída à escola, que faz com 

que a maioria do corpo docente
9
 acredite que sua prática pedagógica é também autônoma; 

consequentemente, as famílias acreditam que têm a autonomia de decidir sobre a vida 

educacional dos seus filhos. A partir desse momento a ideologia ganha uma existência 

material, enraizada na subjetividade das pessoas, uma vez que 

                                                 

 
7 Os aparelhos ideológicos do Estado são múltiplos (igrejas, partidos, sindicatos, famílias, escolas, 

etc.), distintos e relativamente autônomos, susceptíveis de oferecer um campo objetivo às 

contradições que expressam, de formas ora limitadas, ora mais amplas, os efeitos do choque entre as 

lutas das classes capitalista e proletária, assim como de suas formas subordinadas (ALTHUSSER, 

1985, p.73). 

8 O aparelho (repressivo) do Estado constitui um todo organizado cujos diversos componentes estão 

centralizados por uma unidade de direção, a de política da luta de classe aplicada pelos representantes 

políticos das classes dominantes, que detêm o poder do Estado (ALTHUSSER, 1985, p.73). 

9 Para Althusser, há professores que têm plena consciência das lutas de classe e voltam-se contra a 

ideologia dominante, mas esse tipo de professor é raro. Segundo esse autor eles são heróis e não 

ameaçam a estrutura social, por a escola estar comprometida com a ordem social e não ousa desafiá-

la. 
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a ideologia já não atua tanto através da crença em ideias falsas acerca do 

funcionamento da sociedade, [...], mas através da formação de uma certa 

subjetividade (a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos). E por 

último [...] a ideologia não se define por um conteúdo, mas pela 

representação de uma relação (a ideologia é uma representação da relação 

imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência) (SILVA, 

1992, p.37). 

Portanto, as representações que os indivíduos fazem das condições reais de sua 

existência não são representações livres de ideologias, por parecerem ser autônomas e frutos 

da sua própria vontade. São representações pré-estabelecidas por ideologias já existentes, 

consolidadas no ambiente em que esses indivíduos vivem. 

Ambos os autores atribuem à escola o papel de produtora e reprodutora de uma 

sociedade de classes; e esta reprodução é mediada por um processo de reprodução cultural 

diferenciada e pela inculcação e transmissão diferenciada de ideologias apropriadas a cada 

classe social. De uma maneira ou de outra 

esses estudos fundadores postulam que a contribuição específica e decisiva 

da educação para produção e reprodução das classes reside na sua 

capacidade de manipulação e moldagem das consciências. É na preparação 

de tipos diferenciados de subjetividade, de acordo com as diferentes classes 

sociais, que a escola participa na formação e consolidação da ordem social. 

Para isto é decisiva a transmissão e inculcação diferenciada de certas ideias, 

valores, modos e percepção, estilo de vida, em geral sintetizados na noção 

de ideologia (SILVA, 1992, p.15). 

Logo, nessa perspectiva, a escola é instituição responsável por reproduzir as relações 

hierárquicas desiguais no interior do processo de produção, sustentado por uma falsa 

autonomia.  

1.2.3 – A escola na perspectiva educativa transformadora 

A concepção transformadora da escola surgiu, segundo Giroux, devido às falhas das 

teorias reprodutivistas, que, mesmo úteis, não desenvolveram uma teoria de escolarização que 

unisse dialeticamente estrutura e ação humana. Essas teorias, “[...] consequentemente, 

distorceram ou simplificaram aqueles momentos complexos e contraditórios que atam a 

escola ao Estado e à esfera econômica” (1983, p.34). As teorias reprodutivistas também não 

apresentam uma proposta pedagógica, por acreditarem que o caráter reprodutivista da escola 

a impede de ser diferente. Posicionando-se dessa maneira, as teorias reprodutivistas 

inviabilizam a possibilidade de construção de uma proposta pedagógica vinculada aos 
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interesses da classe trabalhadora. A dominação ideológica presente nessas teorias é tão 

avassaladora que é capaz de deter qualquer tipo de resistência. 

Para Giroux (1983), a escola não é apenas um local de socialização, de reprodução 

sociocultural, mas também de mediação, de contestação e de contradições. O autor não nega 

a existência de uma relação factual entre a escola e a ordem de produção capitalista. Essa 

relação, segundo ele, não é de simples correspondência ou de causa e efeito, visto que 

envolve sujeitos que são constituídos heterogeneamente e não são passivos no desempenho 

de um papel, anulando a possibilidade da transformação social.  

Partindo desse princípio, a concepção transformadora da escola é sustentada na crença 

de que ela produz subjetividades que não são totalmente submissas aos imperativos da 

reprodução. A escola não serve somente aos interesses da classe dominante, uma vez que nela 

também estão contidos elementos que mostram possibilidades de emancipação. Isto é 

possível no âmbito escolar porque não apenas os professores, mas também os alunos “[...] se 

definem como sujeitos políticos capazes de exibir sensibilidades críticas, coragem cívica e 

formas de solidariedade enraizadas em um forte compromisso com a liberdade e a 

democracia” (GIROUX, 1999, p.191). 

Essa concepção considera a escola e sua organização como pontos de convergência 

entre o sistema de ensino e as práticas pedagógicas na sala de aula, atribuindo aos professores 

uma autonomia relativa em face do sistema político dominante, visto que eles podem “[...] 

aderir ou resistir a tais políticas e diretrizes do sistema escolar, ou então dialogar com elas e 

formular, coletivamente, práticas formativas e inovadoras em razão de outro tipo de sujeito a 

ser educado” (LIBÂNEO, 2007, p.31). 

A educação, na perspectiva transformadora, é vista como um instrumento de 

compreensão da realidade histórico-social, com destaque para o papel do indivíduo na 

construção ou transformação dessa mesma realidade. O professor é colocado como grande 

protagonista desse processo, dada sua capacidade de inovar os processos pedagógicos, 

curriculares e organizacionais que possibilitam a transformação da escola e dos sistemas 

escolares. Para assumir essa postura, o professor precisa de uma formação inicial e 

continuada que lhe permita conhecer bem a estrutura social capitalista e as possibilidades da 

escola enquanto órgão comprometido com o sistema. Assim, poderá propor ações que 

contribuam com a transformação social. Por essa perspectiva, a escola pode ser vista como 

mediadora entre as determinações do sistema capitalista e as necessidades dos indivíduos 

implicados nesse sistema, e pode, por meio da ação, libertá-los ou escravizá-los. 
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Existem diferentes práticas ou tendências pedagógicas adeptas a essa perspectiva, as 

quais  parte da corrente progressista
10

 e são conhecidas como: pedagogia libertária
11

, 

pedagogia libertadora e  pedagogia histórico-crítica. Todas consideram a escola como agência 

transformadora, mas divergem com relação à maneira de conduzir a prática pedagógica para a 

consecução do objetivo almejado.  

As três perspectivas sociológicas apresentadas, independentemente de como 

interpretam a função da escola no meio social, contribuíram igualmente para desvendar a 

complexidade do fenômeno educativo. Mas um problema em comum entre elas é a tendência 

de generalizar as conclusões dos resultados obtidos em seus estudos, propondo explicações 

que abarcam todas as instâncias da educação. Esssa tendência equivocada resulta em visões 

parciais dos elementos que compõem o fenômeno educativo. 

Isso acontece porque algumas perspectivas “[...] se atêm mais à atividade e às 

necessidades internas do indivíduo, outras atribuem ao ambiente externo a determinação do 

desenvolvimento” (p.78). Seja qual for a direção tomada, a relação que é estabelecida entre a 

educação e o meio social não “[...] se dá no âmbito da individualidade, pois tanto a esfera do 

indivíduo quanto a esfera do ambiente se acham vinculados a condições de vida material e 

social” (LIBÂNEO, 2008, p.78), as quais são repletas de contradições, que inevitalmente se 

refletem no processo educativo em sua condição de fenômeno social. Desse modo, a tarefa 

das perspectivas educacionais é superar as contradições entre indivíduos e fins sociais da 

educação. 

No que se refere ao tema desta dissertação, vale dizer que as práticas educativas 

adeptas à perspectiva transformadora têm como principal objetivo diminuir as desigualdades 

educacionais existentes na escola entre os alunos/filhos de famílias de origem popular e os 

alunos/filhos provenientes de camadas médias. Sob essa ótica, o fracasso escolar é um 

problema educacional que afeta mais os alunos/filhos de famílias de origem popular, tendo 

em vista o processo histórico de reorganização pelo qual a escola passou para ser 

compreendida pelos alunos/filhos de camadas médias. Assim, cria-se um impasse: a escola 

não compreende os alunos/filhos de famílias de origem popular, pois foi organizada para 

                                                 

 
10 O termo “progressista”, emprestado de Snyders, é usado aqui para designar as tendências que, 

partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades 

sociopolíticas da educação (LUCKESI, 1994, p.63). 

11 Para mais esclarecimentos, consultar a obra Tendências pedagógicas na Prática Escolar,de José 

Carlos Libâneo. Revista da ANDE, n.6, p.11-19, 1983.  
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atender aos alunos/filhos de camadas médias, nem os alunos/filhos de origem popular 

compreendem a escola, pois esta não foi organizada para compreendê-los. 

Para resolver esse impasse, as práticas educativas adeptas à concepção transformadora 

foram desenvolvidas para atender às necessidades e dificuldades dos alunos/filhos de família 

de origem popular perante a escola, fazendo-a ser compreendida por ditos alunos e vice-

versa. Assim, acredita-se que o aluno/filho de origem popular é a chave para solucionar o 

problema. 

Para Libâneo (2008), essa é uma visão restrita da educação, visto que o processo 

educativo envolve várias dimensões, tais como a psicológica, a socioeconômica e a cultural. 

Como esses fatores estão interligados entre si, podemos deduzir que não é fácil refletir sobre 

o processo educativo. Todas essas dimensões são responsáveis pela formação humana e não 

devem ser pensadas de forma isolada, e sim integrada, pois “[...] o ser humano é a um só 

tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Esta unidade complexa da 

natureza humana é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas” (MORIN, 

2002, p.15). Portanto, “[...] cabe assimilar que o processo de apropriação não se apresenta 

como um processo educativo apenas no âmbito da educação escolar” (DUARTE, 1998, p.33), 

mas apresenta-se nas relações e práticas vivenciadas no contexto social.  

O aluno não é apenas um ser singular; é também membro de um grupo sociocultural 

que tem uma história pessoal e escolar. É importante considerar o aluno como sujeito ativo do 

seu próprio percurso, mas sem deixar de considerar as relações estabelecidas por ele com 

outras instâncias de socialização, sendo a família a principal delas. Neste sentido “[...] A 

família, por intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem um papel importante na 

vida escolar dos filhos, e este não pode ser desconsiderado. Trata-se de uma influência que 

resulta de ações muitas vezes sutis, nem sempre conscientes e intencionalmente dirigidas” 

(ZAGO, 2010, p.20-21). Para essa autora, entender a família do aluno 

significa adotar uma posição contrária à lógica de fatores tomados numa 

relação de causa e efeito. Este procedimento permite observar, além das 

variáveis clássicas (como renda, ocupação e escolaridade dos pais), outros 

elementos mediadores do curso escolar: as trajetórias sociais, sabendo que 

essas produzem diferenças nas experiências de vida e visão de mundo; os 

significados e as práticas de escolarização, entre outros fatores centrais e 

periféricos às questões escolares (ZAGO, 2010, p.20). 

Esse posicionamento em relação às famílias dos alunos é muito importante, 

principalmente no caso daquelas de origem popular, uma vez que a escola considera que 

fatores como a renda, a ocupação e a escolaridade dos pais podem ter um impacto negativo 
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no percurso escolar dos filhos. Além disso, o acompanhamento da escolarização dos filhos 

por parte da família de origem popular é julgado conforme as condutas típicas das famílias de 

camadas médias, tais como a orientação das atividades pedagógicas, a compreensão do 

sistema escolar, o incentivo à leitura e à escrita, o contato frequente com os professores, 

frequência às reuniões escolares, etc. 

Para Zago (2007) a participação das famílias de origem popular na escolaridade dos 

filhos também é de “[...] ordem moral e simbólica, como a valorização dos estudos, o lugar 

atribuído à escola e ao título por ela concedido” (2007, p.139), que podem ser tão eficientes 

quanto os métodos de acompanhamento típico das famílias de camadas médias. Por isso, não 

é viável julgar as famílias mediante fatores macrossociais padronizados, porque as formas de 

comprometimento com a trajetória escolar dos filhos variam de acordo com a origem social 

da família, o que inviabiliza a criação de um modelo de envolvimento escolar positivo ou 

negativo em relação à maneira de as famílias marcarem presença na escolarização dos seus 

filhos. Deste modo, fica bem claro “[...] que algumas práticas e significados escolares só se 

tornam compreensíveis quando colocados no contexto da genealogia familiar” (VIANA, 

2010, p.48)  

Diante desse quadro, é importante reafirmar a impossibilidade de encontrar uma 

solução para os problemas enfrentados pela educação abordando apenas aspectos isolados da 

complexidade que caracteriza o fenômeno educacional.  

Vimos que no decorrer da história a escola recebeu diferentes funções, de acordo com 

os princípios estabelecidos pelas concepções sociológicas que embasavam o conceito de 

educação. Cada pensamento estabelecia sua própria prática pedagógica (exceto no caso da 

concepção reprodutora, que não obstante podemos associar à socializadora, já que a prática 

pedagógica desta, fosse ou não centrada no aluno, não deixava de reproduzir a hierarquia 

social por meio da escola, tal como defendia aquela). As diferentes práticas pedagógicas 

baseadas nas diferentes concepções sociológicas difundiram-se pelas escolas, misturaram-se e 

resultaram no ecletismo característico do ensino atual. Dessa maneira, para compreender a 

função da escola na atualidade, será necessário investigar as práticas pedagógicas levando em 

consideração o ponto de vista dos sujeitos que as realizam, que podem ou não ter consciência 

dos seus atos pedagógicos.  

Atualmente, as escolas são obrigadas por lei a elaborar um projeto político 

pedagógico ou proposta pedagógica, em cujo corpo se define como deve funcionar a escola. 

Um dos pontos que devem ser esclarecidos na proposta é a concepção sociológica da escola; 

em geral, a concepção escolhida é a transformadora, que goza de grande aceitação hoje em 
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dia e se propõe a formar um indivíduo crítico, capaz de transformar a realidade. Este objetivo 

é alcançado através do trabalho do professor, que pode muito bem afirmar que sua prática 

pedagógica reflete esse propósito, ainda que ela contenha elementos característicos da 

concepção socializadora. Neste caso, a escola transforma ou reproduz, já que não pode fazer 

as duas coisas ao mesmo tempo? É difícil julgar, mesmo conhecendo a fundo e dominando 

com perfeição as diferentes práticas pedagógicas referentes a cada concepção sociológica.  

A tarefa de definir a concepção sociológica que os professores utilizam na prática 

complica-se ainda mais a partir do momento em que se considera o ponto de vista desses 

profissionais, uma vez que o ecletismo atual leva-os a acreditarem que estão formando alunos 

críticos e transformadores. Isso acontece porque as práticas educativas das épocas passadas, 

em especial as práticas tradicionais, são renegadas pela pedagogia moderna, que as considera 

arcaicas, ultrapassadas e sem aplicabilidade. Se a pedagogia renega o seu passado, como pode 

reelaborar o seu presente? Todos os elementos do passado são considerados prejudiciais aos 

indivíduos? O novo para ser totalmente novo não deve ter nenhum resquício do passado? O 

novo também pode considerar os elementos do passado que deram certo, conservando-os ou 

aperfeiçoando-os de acordo com a realidade social do presente. O nova pedagogia pode levar 

em conta as práticas dos professores, não só criticando-as, mas também buscando 

compreender as razões que os levam a optar pela utilização de determinados elementos 

considerados tradicionais em detrimento de outros considerados inovadores, mesmo tendo 

conhecimento dos fatos.  

O recurso a elementos tradicionais pelos professores é visto por alguns pesquisadores 

e críticos da educação como um reflexo de comodismo, pois tais docentes acreditariam ser 

menos trabalhoso agir assim em sala de aula. Contudo, esta é apenas uma resposta possível 

dentre várias outras; pode não ser por comodismo, mas por ser a estratégia mais viável dentre 

as possibilidades oferecidas, ou em virtude de o professor, em sua concepção, considerá-la 

mais viável que as outras – resta saber por quê. O que ele não pode é estabelecer um padrão 

de conduta, porque agindo assim pode acabar interferindo na relação entre a teoria e a prática, 

correndo o risco de confirmar que ambas são totalmente diferentes, pela falta de compreensão 

de como a teoria funciona na prática.  

Na formação dos professores, os responsáveis por essa formação ensinam e defendem 

um método renovado e transformador, mas na prática valem-se do método tradicional, o qual 

condenam. O homem é um ser influenciável por natureza. O difícil é saber o grau da 

influência exercida sobre cada um, pois cada indivíduo a recebe de maneira particular. Essa 

contradição se reproduz na prática dentro da sala de aula. Já que dá certo com o professor, 
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obviamente também pode dar certo com seus alunos. Essa contradição não deve ser criticada 

e sim compreendida de modo a propiciar um bom aproveitamento da teoria e da prática na 

sala de aula.  

Diante dessa problemática, optamos por não abordar a história da escola sob a 

perspectiva de apenas uma das diferentes concepções sociológicas, já que, no presente, o 

ecletismo pedagógico prevalece, sem definição precisa em relação às práticas estabelecidas 

que caracterizem cada concepção social. Deste modo, preferimos fazer uma breve abordagem 

das diferentes concepções sociológicas da escola, tendo em vista que o foco da nossa 

pesquisa é o sentido da escola para as famílias de origem popular, independentemente da 

concepção sociológica assumida pela escola estudada. A forma como essa concepção é 

trabalhada pelos professores dentro da sala de aula não nos interessa neste momento, visto 

que nosso objetivo é compreender o sentido que as famílias de origem popular atribuem à 

escola, quer esta seja considerada transformadora ou conservadora. 
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2 – FAMÍLIA VERSUS ESCOLA 

Para explorar essa temática, faz-se necessária uma incursão na literatura em educação, 

explicitando algumas concepções sobre o processo educativo e o papel da família e da escola. 

A educação tem um papel fundamental na formação dos indivíduos que compõem a 

sociedade. Em nenhum período da história falou-se tanto de educação como atualmente. 

Existe educação ambiental, educação sexual, educação profissional, educação para o trânsito, 

educação inclusiva, educação religiosa, entre outras. Diante de toda a complexidade e 

multidimensionalidade do fenômeno educativo pode-se definir educação de diversas formas, 

dependendo da modalidade e do contexto em questão. Entretanto, em linhas gerais, podemos 

definir educação como um conjunto de ações que visam adaptar o comportamento dos 

indivíduos e grupos a determinadas exigências do contexto social. Este contexto pode ser o 

meio ambiente, o trânsito, a igreja, entre outros segmentos sociais. 

Todavia, para garantir o sucesso na aquisição desses conhecimentos (ambiental, 

religioso, social, etc), as instituições responsáveis pela transmissão de conhecimentos e 

informações supõem que que os familiares dos indivíduos admitidos já tenham incutido nos 

mesmos comportamentos considerados fundamentais para uma boa atitude social, como por 

exemplo linguagem adequada, disciplina social e moral, entre outros. A educação formal e 

familiar são consideradas, portanto, importantes para a formação do indivíduo. Ambas  

participam do seu processo de socialização , que passa a ter duas dimensões, conforme 

explica Carvalho: 

A educação tem um papel fundamental na produção e reprodução cultural e 

social e começa no lar/família, lugar de reprodução física e psíquica 

cotidiana – cuidado do corpo, higiene, alimentação, descanso, afeto – que 

constituem as condições básicas de toda a vida social e produtiva. Como 

processo de socialização, a educação têm duas dimensões: social – 

transmissão de uma herança cultural às novas gerações através do trabalho 

de várias instituições; e individual – formação de disposição e visões, 

aquisições de conhecimentos, habilidades e valores (CARVALHO, 2004, 

p.47). 

Desse modo, a educação “[...] abrange o conjunto de influência do meio natural e 

social que afeta o desenvolvimento do homem na sua relação ativa com o meio social” 

(LIBÂNEO, 2008, p.87). Apesar de serem dimensões educativas distintas, a natural é 

subordinada à social no contexto de interesses objetivos e relações de poder. Isso não 

significa que a educação familiar, entendida como natural, seja menos importante que a 
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formal; a família tem seus direitos educativos garantidos, pois é por meio da influência 

familiar que se inicia o processo de socialização.  

É na educação familiar que “[...] a criança, em idade bastante precoce, inicia sua 

aprendizagem de hábitos, usos, costumes, valores, papéis sociais e de gênero, atitudes e, 

sobretudo, uma modalidade de língua materna, além de desenvolver as bases da 

personalidade e de identidade” (GOMES, 1993, p.84). Tudo isso acontece no seio familiar e 

muitas vezes já está estabelecido antes que a criança inicie sua vida escolar. Mas boa parte 

das práticas de educação familiar “[...] ocorrem de modo não-intencional, não-sistemático e 

não-planejado. Elas atuam efetivamente na formação da personalidade, porém, de modo 

disperso, difuso, com caráter informal, não se constituindo em atos conscientemente 

intencionais” (LIBÂNEO, 2008, p.87).  

Com o desenvolvimento da sociedade, a formação do indivíduo foi se tornando cada 

vez mais complexa, criando a necessidade de um número cada vez maior de pessoas 

responsáveis pelas decisões que envolvem a educação da coletividade. Como consequência 

dessa complexidade social, causada pelo progresso técnico-científico, surgiu a educação 

formal (intencional), que implicou um planejamento, uma estrutura, uma sistematização, em 

um local fixo, institucionalizado, como é o caso das escolas, que correspondem à estrutura 

organizacional e administrativa, com normas gerais de funcionamento interno e externo 

baseados em leis e diretrizes pedagógicas. Isso não significa dizer que não ocorra educação 

intencional em outros locais que não a escola. 

Para acompanhar o desenvolvimento social, as famílias, ao transmitirem valores, 

necessitam de auxílio da educação formal; educadores especializados podem colaborar com 

os familiares e prestar toda a assistência necessária, em um ambiente adaptado 

especificamente para esse fim. Em face disso, a ação da escola pode ser considerada como 

complementar a dos familiares, o que remete à compreensão da autoridade soberana da 

família no que diz respeito à educação dos seus filhos. Portanto, a educação escolar realiza-se 

em conformidade e em continuidade à educação familiar.   

Nesse sentido, a educação escolar e a familiar não podem ser pensadas isoladamente, 

pois, embora distintas, são complementares. De modo a apresentar uma definição que 

abarque essas duas dimensões, podemos dizer que 
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a educação compreende o conjunto dos processos formativos que ocorrem 

no meio social, sejam eles intencionais ou não intencionais, sistematizados 

ou não, institucionalizados ou não. Integra, assim, o conjunto dos processos 

sociais, pelo que se constitui como uma das influências do meio social que 

compõe o processo de socialização (LIBÂNEO, 2008, p.81). 

Sob essa perspectiva, podemos concluir que o processo de formação do indivíduo 

carece da parceria da escola e dos familiares para formar filhos conscientes. 

2.1 – Panorama de reflexões sobre a família e a escola 

Nos primórdios da Idade Média, fase que antecede o capitalismo, quando o 

desenvolvimento tecnológico ainda era incipiente, as famílias eram inteiramente responsáveis 

pela educação do indivíduo. Os saberes da vida eram transmitidos de pai para filho ou de 

mestre para aprendiz. Como afirma Ariès em seus escritos, 

o serviço doméstico se confundia com a aprendizagem, como uma forma 

muito comum de educação. A criança aprendia pela prática, e esta prática 

não parava nos limites de uma profissão, ainda mais porque na época não 

havia (e por muito tempo ainda não haveria) limites entre a profissão e a 

vida particular; a participação na vida profissional – expressão bastante 

anacrônica, aliás – acarretava a participação na vida privada, com a qual se 

confundia aquela. Era através do serviço doméstico que o mestre transmitia 

a uma criança, não ao seu filho, mas ao filho do outro homem, a bagagem de 

conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse possuir 

(ARIÈS, 1978, p.228). 

Nessa época não havia separação entre a vida profissional, vida privada e vida social. 

Tudo era realizado de forma coletiva no âmbito familiar. Enquanto as famílias eram 

responsáveis pela formação profissional e intelectual das futuras gerações, a escola, nesse 

contexto, desempenhava um papel não muito relevante.  

Para Ariès (1978), a escola, nessa época, era reservada a um pequeno grupo de 

clérigos
12

, e tinha por objetivo garantir aos jovens clérigos uma vida honesta. O estudante não 

era submetido a uma autoridade disciplinar, nem existia uma hierarquia escolar. Nesse tempo, 

a escola não era destinada à criança, pois ainda não se atinava quanto à importância das 

crianças no contexto da manutenção das famílias.  

                                                 

 
12 

Clérigos são pessoas que recebem as ordens sacras, ou seja, são pessoas que recebem de representantes da 

Igreja Católica o poder e a graça de exercer funções e ministérios eclesiásticos que se referem ao culto a Deus e 

à salvação das almas, e de desempenhá-los santamente. A escola era destinada a este pequeno grupo para 

ensinar a ler e a escrever e se comportar de acordo com os costumes sociais da época.  
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A educação nessa época ainda era incipiente e não ocupava um lugar importante na 

sociedade. Com o passar do tempo, mais precisamente com o desenvolvimento do 

capitalismo, essa realidade começou a sofrer mudanças, que se refletiram na vida das pessoas 

e no interior da sociedade. Uma dessas grandes mudanças foi a criação de uma quantidade 

significativa de escolas com o intuito de formar mão de obra disciplinada
13

, capaz de atender 

às exigências e necessidades do capital. Por força dessas circunstâncias 

ideologicamente vai sendo forjado um modo de pensar e agir por parte das 

famílias. Nessa situação, as famílias passam a se interessar pelos estudos de 

seus filhos e consequentemente a se preocupar com a segurança e proteção 

das crianças, coisa que não existia até meados do século XVII (RIBEIRO, 

H; RIBEIRO, M, 2003, p.151).  

Por conseguinte, “[...] dessa época em diante, ao contrário, a educação passou a ser 

fornecida cada vez mais pela escola. A escola deixou de ser reservada aos clérigos para se 

tornar o instrumento normal da iniciação social, da passagem do estado da infância ao do 

adulto” (ARIÈS, 1978, p.231).  

Com essas mudanças, a escola estreitou mais os laços de sentimentos entre os pais e 

filhos, e ao assumir esse compromisso, ela proliferou, e sua autoridade moral perante a 

sociedade aumentou. Com o passar do tempo, não só a educação foi separada dos lares; a 

separação estendeu-se também à vida mundana, à vida profissional e à vida privada, ou seja, 

passou a ser reservada a um determinado local, saindo do seio familiar.  

Esse processo de transferência do ensino, do seio das famílias para a escola, não pode 

ser analisado em um âmbito extraeconômico, visto que as famílias eram, naquela época, 

desqualificadas para a instrução dos seus filhos, à medida que ia surgindo na sociedade uma 

nova organização social, o capitalismo. Nesse contexto, a escola “[...] passou a ser 

organizada, planejada, oficializada, estruturada, sistematizada e universalizada para suprir as 

necessidades decorrentes do processo de desenvolvimento do capitalismo e da 

industrialização, que ocorreu no Ocidente a partir da metade do século XVIII” (RIBEIRO, H; 

RIBEIRO, M, 2003, p.153). Daí por diante a formação das novas gerações tornou-se cada vez 

mais complexa, envolvendo várias esferas sociais e uma multiplicidades de instituições. 

Contudo, para atender aos objetivos deste estudo, trataremos apenas de duas instituições que 

consideramos as mais importantes na formação do ser humano: a família e a escola. 

                                                 

 
13 Para compreender de forma mais aprofundada a relação da escola com a formação de mão de obra 

disciplinada, ler a obra A face oculta da escola; de Mariano Fernández Enguita (1989, p.102-131).  
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Segundo Neto e Braz (2006), em consequência do desenvolvimento do sistema 

capitalista, veio a revolução informacional. A ciência e a tecnologia foram incorporadas às 

novas formas de produzir, dando origem a um novo modelo produtivo, que exigia um perfil 

específico de trabalhador e cidadão. Essa situação causou grandes transformações nos 

costumes sociais da época, criando uma consciência da importância da educação. A partir 

desse momento, passou a ser necessária uma formação metódica em instituições especiais, 

adaptadas às novas exigências sociais.  

Tais necessidades tornaram a escola uma instituição essencial para a sociedade, e ela 

passou a desempenhar um papel importante na formação das novas gerações, assumindo, 

inclusive, um caráter obrigatório, e implantando uma nova forma de conceber a educação das 

crianças, a qual deixa de ser associada à convivência com os adultos e “[...] passa a estar 

associada a uma dinâmica de enclausuramento, de disciplina, de hierarquia e de cálculo de 

tempo para o cumprimento das tarefas” (RIBEIRO, H; RIBEIRO, 2003, p.153). Quando o 

Estado, através da escola, passou a “[...] incorporar a educação entre [suas] funções essenciais 

e primordiais, [isso] significava reconhecer que a família já não dava conta integralmente de 

suas tarefas neste terreno” (CUNHA, 1997, p.48), despojando-se da missão de educar seus 

filhos. Ou seja, por meio da escola, o Estado assumiu essa tarefa antes atribuída à família, 

fazendo com esta perdesse sua função de educadora em proveito de uma sociedade cada vez 

mais política. Mesmo se posicionando dessa forma, o Estado não deixou de reconhecer que a 

família continuava sendo o ambiente natural de sustentação do indivíduo e onde se formavam 

as inclinações morais da pessoa. Desse modo, 

 

a família perdeu sua função de educadora e, em seguida, foi chamada de 

volta ao terreno da educação para auxiliar o Estado educador. Nesse 

movimento, a educação deixa de ser uma incumbência exclusiva do lar; o 

local especializado para o educando passou a ser a escola, no qual a família 

auxilia e não comanda o processo educacional (CUNHA, 1997, p.48).  

Como resultado, a educação do indivíduo foi subdividida entre essas duas instâncias, 

ao mesmo tempo em que se reconhecia a “insuficiência” de ambas para dar conta 

integralmente da formação do indivíduo. Tal reconhecimento desencadeou entre elas um 

processo de cooperação e de interdependência.   

Desse modo, a família continuou a atuar, desempenhando uma função meramente 

suplementar, dando o suporte necessário para garantir que seu filho, ao ingressar na escola, 

estivesse em perfeita saúde e adquirisse as boas maneiras tradicionais requeridas pela escola. 
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Assim, as “[...] modificações nas estruturas e nos modos de vida familiar e nas estruturas e 

processos escolares uniram-se para dar origem a um sistema de interdependência e de 

influência recíproca entre a família e a escola” (NOGUEIRA, 1998, p.101), estreitando a 

relação entre essas duas instâncias, que, embora distantes, são complementares.  

A escola, para cumprir o papel que lhe foi designado, exige que os alunos, ao 

ingressar nela, já tenham um conjunto de aptidões e de conhecimentos básicos, anteriormente 

transmitidos ou passados pelas famílias. Opera-se, assim, uma divisão das funções 

consideradas socialmente fundamentais para a formação de um indivíduo.  

Imbuídas de sua nova função, as famílias passaram a se preocupar com o número de 

filhos que poderiam ter e com aspectos como alimentação, segurança, transporte, lazer, 

aquisição de material didático, ou seja, todo o aparato necessário para fornecer uma boa 

educação aos filhos. Essas novas responsabilidades vieram acompanhadas de “[...] uma gama 

de preocupações e um sentimento de incompetência em relação às funções de educar seus 

filhos. Nesse cenário, a escola passa a ser pensada ao mesmo tempo como solução e uma 

estrutura de apoio às famílias quanto à função do bem educar dos filhos” (RIBEIRO, H; 

RIBEIRO, M, 2003, p.154). 

A escola, enquanto órgão especializado em educação, toma à frente do processo 

educativo dos indivíduos, mas isso não quer dizer que a família tenha deixado de ter um 

papel de grande importância nesse processo. A família faz parte do processo formativo, uma 

vez que a ação da escola nesse sentido deve-se dar de maneira complementar à ação dos pais, 

sem a pretensão de substituí-los, ou melhor, de substituir a família. Isso remete à 

compreensão da autoridade soberana das famílias sobre seus filhos, e também à compreensão 

e aceitação da escola como um espaço de complementação da educação doméstica e familiar. 

Em outras palavras, por essa perspectiva, as famílias veem a escola como um complemento 

da educação oferecida no lar, e a escola vê a educação familiar como um suporte, como um 

subsídio que lhe permite proporcionar a educação solicitada por uma sociedade cada vez mais 

exigente.  

Com base no exposto, podemos inferir que o trabalho da escola é sustentado pelos 

membros da família, e que as famílias assumem um papel complementar em relação à 

educação escolar, divisão que se dá por meio de uma transferência histórica de atribuições. 

As famílias, ao aceitarem sua condição de auxiliares da escola, reconhecem que a escola é 

mais eficiente no processo educacional. Como resultado, esta assume o papel de detentora e 

transmissora da educação, tornando-se hegemônica no processo de legitimação de uma 
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educação baseada nos interesses da camada dominante, que se utiliza da educação para se 

manter no poder.  

A escola, enquanto agente dos interesses das camadas dominantes, tornou homogênea 

a cultura das famílias pertencentes a estas camadas, excluindo outras do processo educativo, 

como é o caso das famílias de origem popular. Como resultado, criou-se uma relação não 

harmônica entre a escola e a família de origem popular. 

2.2 – Escola, família de origem popular e sociabilidade 

Registros históricos indicam que antes do desenvolvimento do capitalismo não havia 

grandes preocupações com a educação, condição que permitiu à escola assumir um papel 

estratégico posteriormente. Com o avanço do capitalismo e da industrialização, durante a 

época áurea do sistema capitalista, as fábricas precisavam contratar mão de obra para operar 

as máquinas, e tal manuseio requeria no mínimo uma instrução básica. 

Para que o sistema capitalista se firmasse e se expandisse, era preciso uma nova 

estrutura social, que exigiria dos indivíduos uma nova forma de pensar e de agir. A burguesia, 

protagonista desse projeto, logo enxergou a educação como meio para atingir seus objetivos e 

convocou a escola como aliada. A partir desse momento, a escola renasceu com a função de 

propagar a ideologia da burguesia em ascensão, isto é, assumiu o tarefa de inculcar nas 

pessoas o modo de agir e de pensar da nova camada emergente. 

Para atender às exigências do capital, a escola foi multiplicada através da criação de 

uma rede de unidades com a mesma função, e nessas circunstâncias uma nova forma de 

pensar e de agir vai sendo ideologicamente forjada na vida das pessoas. Com efeito, a escola 

passa a ser vista como condição necessária para a vida social, na medida em que é a 

instituição organizada, planejada e oficializada para suprir as necessidades decorrentes do 

processo de desenvolvimento do capitalismo e da industrialização.  

Portanto, o surgimento da instituição escolar está diretamente ligado à eclosão e ao 

desenvolvimento do capitalismo. Segundo Silva, essa ligação demonstra “[...] que existe uma 

conexão capitalista do trabalho com o funcionamento da educação” (1992, p.152), visto que 
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a instituição educacional não cria essa divisão, [...] mas ela tem um papel 

nesse processo, que é de produzir pessoas com as características adequadas 

àquela divisão. Assim, o sistema escolar está constituído de forma a 

fornecer uma população dividida de acordo com aquelas exigências, isto é, a 

produzir, de um lado trabalhadores intelectuais, e de outro trabalhadores 

manuais (mesmo quando estes são definidos e produzidos por falta de 

escola). O sistema escolar está dividido em níveis que refletem a divisão 

central entre trabalho intelectual e trabalho manual (SILVA, 1992, p.152).  

Fica claro, então, que a burguesia viu a educação como poderoso instrumento de 

controle para disciplinar os trabalhadores, e que  a escola surge nesse contexto com a função 

ideológica de inculcar na grande massa os valores e normas da camada dominante, indicando 

o papel de cada indivíduo conforme sua camada de origem.  

Se por um lado as pessoas no meio social não visualizam esse posicionamento da 

escola, por outro, esta também não o declara explicitamente, na medida em que se afirma 

completamente autônoma, na sua condição de instituição neutra que trata a todos de forma 

igual. Para Haecht,  

a autonomia relativa ao sistema de ensino definida dessa forma pela 

independência profissional aparente de seus agentes é a chave que permite 

compreender por que esse sistema só cumpre bem sua função externa de 

reprodução social quando parece buscar objetivos que garantem a 

possibilidade de sua função própria de inculcação (HAECHT, 2008, p.29).  

Ao posicionar-se dessa maneira, a escola nunca refletia sobre o seu papel no meio 

social, o que de certa forma escondia a realidade das pessoas. Isso fazia com que fosse “[...] 

analisada como uma instituição natural e que contribuía, assim, para a reprodução dos saberes 

e dos saber-fazer exigidos pela divisão do trabalho” (HAECHT, 2008, p.34). Nessa 

conjuntura, o discurso que a escola defendia para justificar o sucesso e o fracasso escolar dos 

alunos das diferentes camadas sociais que a frequentavam sustentava-se na crença do dom, da 

aptidão e do mérito. 

Amparada nesses argumentos para justificar seus problemas internos em relação à 

aprendizagem e ao desempenho escolar de sua clientela, a escola foi ganhando espaço “[...] a 

partir do movimento de expansão das oportunidades de escolarização desde o final dos anos 

1950 e início da década de 1960, quando a escola passa a receber, cada vez mais, crianças de 

diferentes origens sociais. A partir de então, uma noção foi difundida de fracasso escolar” 

(ZAGO, 2007, p.133). 

Um estudo aprofundado sobre a concepção e organização da escola pela “[...] 

sociologia crítica da educação, da qual Bourdieu é um dos principais pensadores, termina 
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com a tranquilidade desse esquema, redefinindo-a como o instrumento de 

produção/reprodução das relações de força, isto é, da sociedade em sua própria essência” 

(HAECHT, 2008, p.35). Além disso, um estudo assim denuncia nas pesquisas o caráter 

eminentemente dominante da escola, o que revela aproximação com o estilo de educar da 

família de camadas dominantes e o distanciamento com o estilo de educar de família de 

camadas populares. Para melhor explicar esse ponto, Bourdieu (1998) 

formulou o conceito de capital cultural para dar conta da desigualdade de 

desempenho escolar de crianças oriundas de diferentes classes sociais, 

procurando relacionar ‘o sucesso escolar’ (isto é, os benefícios específicos 

que a criança das diferentes classes e frações de classe podem obter no 

mercado escolar) com a distribuição desse capital específico entre as classes 

ou frações de classe. Tal postura significa ‘uma ruptura com os pressupostos 

inerentes, tanto à visão comum que considera o sucesso ou fracasso escolar 

como efeito das ‘aptidões naturais, quanto às teorias do ‘capital 

humano’(NOGUEIRA; CATANI, 1998, p.09). 

Desse modo, o capital cultural torna-se patente quando se trata da familiaridade com a 

cultura escolar e “[...] a influência do capital cultural se deixa apreender sob a forma da 

relação, muitas vezes constatada, entre o nível cultural global da família e o êxito escolar da 

criança” (BOURDIEU, 1998, p.42). Tal constatação implicou relacionar o desempenho 

escolar dos alunos à sua origem social, “[...] o que permite concluir que a ação do meio 

familiar sobre o êxito escolar é quase exclusivamente cultural” (p.42).  

Essas perspectivas da sociologia geral inspiraram vários estudos, entre os quais se 

destacavam os estudos de abordagem quantitativa que utilizavam a estatística para comprovar 

que o maior índice dos problemas enfrentados na escola – evasão, falta de aprendizagem, 

fracasso escolar, etc afetavam “[...] os diferentes meios sociais, mas seus efeitos são mais 

perversos entre aqueles que detêm reduzido grau de escolaridade e são provenientes de 

famílias com grande vulnerabilidade social” (ZAGO, 2007, p.148). Em outras palavras, tais 

estudos comprovavam estatisticamente a existência de uma relação entre a origem social e o 

desempenho escolar do aluno em sala de aula.  

Estudos recentes, já produzidos no cerne das rupturas das perspectivas macrossociais 

da sociologia geral, questionam os resultados das pesquisas estatísticas, que entrariam em 

contradição ao evidenciar o sucesso escolar de alunos provenientes de famílias de origem 

popular, cujas condições são adversas à escolarização, sem elucidar esses casos. Zago (2007) 

explica que o sucesso escolar de alunos de origem popular não se trata “[...] de acaso ou 
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improvável quando se descortina como essas trajetórias escolares, do ensino fundamental ao 

superior, foram sendo construídas” (p.142).  

Para explicar o sucesso ou fracasso escolar dos alunos pertencentes à família de 

origem popular, alguns estudos propuseram uma análise da questão que envolvesse o 

processo de socialização, o que exigiria estabelecer uma relação entre a sociologia geral – 

que analisava do indivíduo como parte de uma determinada organização social – com a 

sociologia, que analisava o ponto de vista do ator envolvido nessa organização, sem descartar 

as contribuições dos representantes da sociologia geral ou clássica. Desse modo, 

não constituem novidades as críticas sobre a falsa oposição entre método 

quantitativo x qualitativo na pesquisa, mas ainda é pertinente lembrar a 

necessidade dessa articulação nos planos empírico e teórico e avaliar os 

recursos estatísticos disponíveis para análise de diversos problemas da 

educação [...] (ZAGO, 2007, p.140).  

A partir desse momento, surgem então estudos sobre o sucesso e o fracasso escolar 

dos alunos pertencentes às famílias de origem popular que se apoiavam “[...] em uma 

sociologia dos processos de escolarização, voltados para a análise de trajetória e estratégias 

de estudantes e suas famílias” (ZAGO, 2007, p.136).  

Embora essas pesquisas considerem “[...] a escola como unidade empírica de 

investigação, é preciso reconhecer que elementos não escolares penetram, conformam e são 

criados no interior da instituição e merecem, por sua vez, também ser investigados” 

(SPOSITO, 2007, p.25). Isso significa que as interpretações sobre o sucesso e o fracasso 

escolar “[...] perdem em compreensão quando ignoram as relações de interdependência entre 

os elementos da realidade social” (ZAGO, 2007, p.138).  

Na medida em que levam em conta a relação de interdependência entre a escola e a 

família, os estudos sobre o sucesso ou fracasso escolar de alunos/filhos de origem popular  

colocam a família como protagonista dessa relação; não porque a família seja  

o único canal pelo qual se pode tratar a questão da socialização, mas é, sem 

dúvida, um âmbito privilegiado, uma vez que este tende a ser o primeiro 

grupo responsável pela tarefa socializadora. A família constitui uma das 

mediações entre o homem e a sociedade. Sob este prisma, a família não só 

interioriza aspectos ideológicos dominantes na sociedade, como projeta, 

ainda, em outros grupos os modelos de relação criados e recriados dentro do 

próprio grupo (VITALE, 2000, p.90).  
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Essas pesquisas situam as famílias como sujeito central de investigação, “[...] com 

interesse em conhecer seu universo sociocultural, suas dinâmicas internas e suas interações 

com o mundo escolar, não mais se contentando com conclusões deduzidas unicamente a 

partir de sua condição de classe” (ZAGO, 2010, p.37). Assim, as análises realizadas com o 

intuito de aprofundar o entendimento das trajetórias de escolarização, resultem estas no 

sucesso ou no fracasso escolar, voltam-se para as disposições familiares que permitem ao 

filho distanciar-se ou aproximar-se de uma característica dominante no seu meio de origem. 

Portanto, para compreender o sucesso e o fracasso escolar, os estudiosos passam a analisar as 

relações entre a escola e a família do aluno/filho para compreender como elas se estabelecem.  

Segundo Zago (2007), os pesquisadores, a fim de saber o tipo de presença que as 

famílias de origem popular têm na escolaridade dos seus filhos, “[...] procuraram conhecer as 

estratégias que poderiam se constituir em elementos favorecedores, isto é, que pudessem 

manter uma relação de consonância com o jogo escolar” (p.139). Por fim, constataram que a 

presença das famílias de origem popular na escolaridade dos seus filhos não se faz 

unicamente pelo acompanhamento sistemático às atividades propriamente 

escolares, típico das camadas médias (como exemplo, orientação nas tarefas 

de casa, incentivos diversos em leitura e escrita), mas abrange um conjunto 

de procedimentos, sobretudo de ordem moral e simbólica, como a 

valorização dos estudos, o lugar atribuído à escola e ao título por ela 

concebida, o apoio encorajador transmitido sobre o empenho e resultados 

escolares dos filhos (ZAGO, 2007, p.139).   

Diante de tantos fatores, fica difícil definir um modelo único de atuação das famílias 

de origem popular que seja capaz de  explicar os resultados escolares apresentados pelos seus 

filhos, sejam eles de sucesso ou fracasso escolar. Entretanto, o mundo das famílias de origem 

popular não é homogêneo; há dimensões que as unificam e dimensões que as distinguem. 

“Tais distinções se refletem no modo de analisar a contribuição que a escolarização pode 

significar no processo de educação dos filhos” (PAIXÃO, 2007, p.230). Isso acontece porque 

essas famílias de origem popular  

assinalam uma variação significativa tanto nas configurações familiares 

quanto nas práticas relacionadas à escolaridade dos filhos (entre outros, o 

lugar social da escola para essas famílias, as formas de acompanhamento 

das atividades escolares e sua regularidade, o grau de conhecimento do 

sistema de ensino e formas de investimento material) (ZAGO, 2007, p.139-

140).  
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Conforme salienta Zago (2007, p.140), “[...] as explicações são, portanto, complexas e 

não dependem unicamente das mediações restritas ao âmbito familiar ou às figuras 

parentais”, visto que o contexto familiar permite a socialização com parentes próximos ou 

mais distantes, ou com outras pessoas fora do contexto familiar, que podem ter um papel 

importante e atuar como agentes causadores de mudanças nas trajetórias sociais e escolares 

dos membros da família. Para compreender essa situação, é preciso saber “[...] quais relações 

estão se estabelecendo entre unidades domésticas e como essas relações interferem no modo 

como estão sendo elaboradas novas percepções de família” (BILOC, 2000, p.36-37). Vale 

dizer ainda que, em relação às famílias de origem popular, “[...] a resposta exige um passo a 

mais: observações, pesquisa e abandono de conceito ou preconceito” (MELLO, 2000, p.53).  

A esse respeito, Szymanski observa que “[...] o mundo familial é palco de múltiplas 

interpretações. Produz ‘teorias’ ambíguas e incompletas que descrevem aquele mundo 

particular de relações” (2000, p.25). Nesse sentido, hoje não cabem mais definições 

padronizadas e deterministas, que generalizam o conceito e a função da família, como por 

exemplo: "família é...", "os pais que cuidam da educação dos seus filhos posicionam-se dessa 

ou daquela maneira", "a família cujo aluno não fracassa na escola é desse ou daquele jeito", e 

assim por diante. A manutenção desse tipo de discurso não é mais viável para a família 

moderna, tendo em vista as mudanças que se processaram em seu interior em decorrência das 

transformações no mundo social, especialmente no caso da família de origem popular, mais 

vulnerável a essas transformações. Como resultado, as lógicas familiares são “[...] 

diferenciadas de articulações das relações familiares que se expressam tanto no significado 

diferencial dos vários papéis familiares: mãe, esposa, filhos e pais” (BILAC, 2000, p.35). Ou 

seja, os conceitos e funções vão sendo reformulados de acordo com as particularidades de 

cada contexto familiar, e as famílias conferem-lhes a forma que julgarem mais conveniente. 

Portanto, as famílias não devem ser  

mais vistas como organização por normas ‘dadas’, mas, sim, fruto de 

contínuas negociações e acordos entre seus membros e, nesse sentido, sua 

duração no tempo depende da duração dos acordos. Consequentemente, 

como são frutos de escolhas individuais e negociações interindividuais, as 

vidas familiares serão cada vez mais idiossincráticas e fluidas (GOLDANI, 

1989 apud BILOC, 2000, p.37).  

A depender do contexto em que a família está inserida, sua configuração interna pode 

variar de acordo com a sua organização e com a forma de exercer suas funções; e é nessa 

diversidade que ela deve ser compreendida. Desse modo, “[...] é preciso enxergar na 
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diversidade não apenas os pontos de fragilidade, mas também a riqueza das respostas 

possíveis encontradas pelos grupos familiares, dentro de sua cultura, para as suas 

necessidades e projetos” (AFONSO; FIGUEIRAS, 1995 apud CARVALHO, 2000, p.14). No 

entanto, apesar dessa diversidade, a família “[...] não perdeu o que é essencial: suas 

possibilidades de proteção, socialização e criação de vínculos relacionais” (CARVALHO, 

2000, p.17). 

Percebe-se, assim, que o mundo familiar mostra-se numa vibrante variedade de 

formas, que não devem ser vistas como desorganizadas e sim organizadas de maneira 

diferente, de acordo com as necessidades e particularidades de cada família. Não considerar 

as variadas formas por meio das quais a família se organiza e exerce sua função no meio 

social impede que se compreenda sua maneira de agir, pensar e se posicionar em relação ao 

mundo social, além tornar impossível “[...] reescrever uma teoria que não seja cega, ou, ainda 

pior, excludente e discriminadora para tão amplos segmentos da sociedade” (MELLO, 2000, 

p.60). 
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3 – MÉTODO, CAMPO EMPÍRICO E SUJEITOS 

3.1 – Abordagem metodológica: alguns argumentos 

A presente pesquisa enquadra-se na modalidade qualitativa, pois ao “[...] adotar uma 

abordagem sócio-histórica, ao valorizar os aspectos descritivos e as percepções pessoais, 

enfoca o particular como instância da totalidade social, procurando compreender os sujeitos 

envolvidos e, por essa intercessão, compreender também o contexto” (TEIXEIRA, 2011, 

p.42). 

Quem adota este tipo de pesquisa procura responder a questões muito particulares, 

num nível de realidade que não pode ser quantificado, e sim interpretado de forma muito 

mais ampla que aquele circunscrito ao simples dado objetivo. Entendemos pesquisa 

qualitativa, dessa forma, como 

um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Tem 

por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; 

trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e 

dados, entre contexto e ação (NEVES, 1996, p.01). 

Em outras palavras, a pesquisa qualitativa tenta traduzir o significado dos fenômenos 

do mundo social e dar ênfase à subjetividade dos sujeitos envolvidos nesses fenômenos, 

considerando que a subjetividade é composta por elementos físicos, biológicos, psíquicos, 

culturais, sociais e históricos. Assim, enxerga o sujeito como o “[...] portador de uma cultura, 

de uma linguagem, de uma estrutura de pensamento e uma escala de valores; [e sabe que] sua 

relação com o objeto, nesse sentido, não é neutra” (GAMBOA, 2007, p.41). Não há 

neutralidade porque o sujeito é percebido como internalizador e reprodutor das normas 

sociais; e tem-se consciência de que suas ações e reações partem de um processo de 

construção no qual ele está inteiramente envolvido o tempo inteiro. As interações dos 

sujeitos, portanto, não acontecem divorciadas de particularidades históricas, materiais e 

objetivas do contexto no qual os sujeitos estão imersos. Nesse sentido, “[...] o subjetivismo 

sustenta que o significado não emerge de uma interação entre o sujeito e o objeto, mas é 

imposto por aquele sobre este” (ESTEBAN, 2010, p.51). 

A investigação dos fenômenos sociais na modalidade qualitativa pode se dar em 

diferentes amplitudes, em diferentes graus de explicitação, em diferentes graus de análise dos 

resultados, a depender do caminho escolhido pelo pesquisador para compreender, ou, para 

além de compreender, explicar a origem dos fatos. A pesquisa na modalidade qualitativa, 
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guardadas todas as suas especificidades, pode ser realizada por diversos enfoques, que 

possuem semelhanças e diferenças no que se refere à maneira de explicar ou compreender os 

fenômenos sociais. A escolha desses enfoques, segundo Gil (2010), vai depender da 

finalidade, dos objetivos gerais e dos métodos utilizados na coleta de dados da pesquisa.  

De acordo com Gil (2010), no que diz respeito a sua finalidade, a pesquisa pode ser 

classificada como básica e aplicada; é básica quando pretende reunir “[...] estudos que têm 

como propósito preencher uma lacuna no conhecimento” (p.26), e é aplciada quando “[...] 

pretende abranger estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados 

no âmbito da sociedade em que os pesquisadores vivem” (p.26).  

A classificação da pesquisa segundo seus objetivos gerais divide-se em três 

categorias, denominadas exploratória, explicativa e descritiva. A primeira é satisfatória 

quando o tema da pesquisa é pouco explorado anteriormente e “[...] tem como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses” (GIL, 2010, p.27). O pesquisador, nesse tipo de pesquisa, precisa de um 

maior esclarecimento do assunto, para aprofundar conceitos, dando uma visão geral acerca de 

determinados fatos. Já a explicativa é um tipo de pesquisa mais complexa, porque, além de 

identificar, interpretar e analisar os fenômenos, procura identificar suas causas subjacentes. 

Para isso, exige-se do pesquisador um maior aprofundamento no conhecimento da realidade 

que planeja investigar. Por fim, a pesquisa de tipo descritivo situa-se no campo intermediário 

entre a pesquisa exploratória e a explicativa, isto é, não é preliminar como a primeira, visto 

que parte de algum conhecimento prévio, o que permite abordar com maior clareza o assunto 

pesquisado; nem tão aprofundada como a segunda, uma vez que não pretende explicar as 

causas determinantes do fenômeno. A pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, além de estabelecer possíveis 

relações entre variáveis. É dentro desta categoria que se esquadra este estudo, porquanto 

apresenta características tanto da pesquisa exploratória como da explicativa.  

Com relação ao método empregado, devemos levar “[...] em consideração o ambiente 

da pesquisa, a abordagem teórica e as técnicas de coleta e análise dos dados” (GIL, 2010, 

p.29). Há um grande número de classificações quanto ao método de investigação, entretanto, 

nosso objetivo não é defini-las, e sim, classificar a metodologia que melhor contemple nossa 

pesquisa. Assim, optamos pela abordagem interpretativa, cujo enfoque “[...] desenvolve 

interpretações da vida social e do mundo sob uma perspectiva cultural e histórica” 

(ESTEBAN, 2010, p.59).  
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Segundo Esteban (2010), o enforque interpretativo deriva-se historicamente de três 

correntes fundamentais de pensamento: a hermenêutica, a fenomenologia e o interacionismo 

simbólico. 

Com base nas explicações de Esteban, a hermenêutica vem da palavra grega 

hermeneuein, que significa interpretar ou compreender. O uso do termo remonta ao século 

XVII, quando havia a necessidade de estabelecer um conjunto de regras apropriadas para 

interpretar a Bíblia (exegese). A hermenêutica era um método de interpretação que analisava 

todos os elementos que constituiam o contexto do texto bíblico, como por exemplo o 

momento histórico em que foi escrito e a forma gramatical da escrita. Assim, a hermenêutica 

logo logo ganha uma importância “[...] ontológica profunda, porque trata a compreensão 

como nossa forma primitiva de ser no mundo” (ESTEBAN, 2010, p.65), e passa a se 

denominar hermenêutica filosófica.  

Posteriormente, “[...] no século XIX, a hermenêutica evoluiu do status de metodologia 

filosófica para uma filosofia de significado de todas as expressões humanas” (p.63), quando 

se percebeu ser possível estudar as expressões humanas através desse método de 

investigação. Tal percepção nasceu de uma reflexão  

sobre a própria natureza do ato de compreender, de maneira que a 

hermenêutica se reconceitualizou não só como uma ferramenta para resolver 

os problemas da interpretação textual (hermenêutica filosófica), mas como 

uma fonte de reflexão sobre a natureza e o problema da compreensão 

interpretativa em si mesmo (hermenêutica geral) (ESTEBAN, 2010, p.63). 

A partir de então, começou-se “[...] a reconhecer a hermenêutica como filosofia que 

permitia fundamentar e legitimar aproximações interpretativas por meio de métodos de 

pesquisa que se centravam na compreensão e no significado em contextos específicos” 

(ESTEBAN, 2010, p.64).  

A fenomenologia foi um movimento filosófico que emergiu no final do século XIX e 

início do século XX, trazendo como lema o retorno aos conteúdos primitivos da consciência. 

Trata-se do “[...] estudo das estruturas da consciência que possibilitam sua relação com o 

objeto” (p.65). O foco desse estudo é o conteúdo da mente, formado por atos como desejar, 

recordar, perceber, etc. Os conteúdos abstratos existentes nesses atos são chamados de 

significados, os quais, sob um determinado aspecto, possibilitam uma ação acerca dos 

objetivos. Essa ação é denominada intencionalidade, que é considerada a essência da 

consciência. 
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A fenomenologia preocupa-se com a intenção dos atos; enquanto a hermenêutica não 

dá tanta ênfase à intenção, “[...] mas toma a ação como uma via para interpretar o contexto 

social de significado mais amplo em que está inserido” (ESTEBAN, 2010, p.63). São essas as 

ideias de ambas as correntes que o interpretativismo toma para si.  

O interacionismo simbólico concentra-se nos processos de interação social que 

ocorrem entre os indivíduos ou grupos, mediados por relações simbólicas. Conforme 

esclarece Esteban (2010, p.67), o interacionismo simbólico foi  

desenvolvido a partir da filosofia do pragmatismo americano, representada 

por figura como William James e John Dewey. Surgiu como enfoque 

alternativo aos estudos sociológicos dos anos 1940 e 1950, de perfil 

condutista e positivista, e obteve grande proeminência nos Estados Unidos e 

na Grã-Bretanha nos anos 1960 e 1970. 

O interacionismo simbólico se fundamenta em uma filosofia pragmática que enfatiza 

a importância da criatividade e do propósito humano na obtenção do conhecimento e do 

entendimento. Opõe-se à ideia de que o conhecimento é obtido passivamente sem nenhuma 

interferência do sujeito. Por isso, defende que os significados que os indivíduos atribuem às 

coisas ou a outros indivíduos são fruto de um processo de ação e interação social com outros 

indivíduos. Ou seja, o interacionismo simbólico refere-se à capacidade que o indivíduo tem 

de originar novos significados a partir de outros anteriormente definidos no seu meio cultural, 

incutidos por medio da interação com o mundo social. Reconhece que os significados estão 

sempre sujeitos à revisão e abertos a reafirmações ou mudanças, mediante as interpretações e 

ações dos indivíduos ao longo do tempo.  

O enfoque interpretativo originou-se de uma combinação de aspectos dessas três 

correntes, as quais compartilham uma série de características comuns no que diz respeito à 

abordagem da natureza da realidade humana. Assim, o novo enfoque pôde compreender 

melhor essa realidade, e a partir disso, perseguir os seguintes objetivos: “[...] desenvolver 

novos conceitos; refazer conceitos existentes; identificar problemas; refinar conhecimentos; 

explicar e criar generalidades e classificar e compreender a complexidade” (ESTEBAN, 

2010, p.13). 

Tais objetivos científicos devem estar presentes nos estudos que adotam o enfoque 

interpretativo, mas não necessariamente todos ao mesmo tempo, pois sua definição depende 

do nível de interpretação da análise dos dados. Com base nos estudos de Straus e Corbin 

(1990), Esteban (2010) explicita os diferentes níveis de interpretação a que se propõem os 

pesquisadores: 
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– Alguns pesquisadores acreditam que os dados não devem ser analisados 

por se, mas a tarefa do pesquisador é conseguir a informação e apresentá-la 

de maneira que “os informantes falem por si mesmos”. O objetivo é oferecer 

uma visão honesta, com pouca ou nenhuma interpretação de, ou 

interferência com, as palavras obtidas ou as observações realizadas. 

Somente as palavras reais e espontâneas dos informantes são a verdadeira 

visão da realidade. Dessa perspectiva, a obrigação do “cientista” é escutar, 

observar e apresentar os seus resultados tais como foram obtidos.  

– Outros pesquisadores qualitativos estão preocupados com a descrição 

detalhada quando realizam a análise e apresentam seus resultados. Como o 

pesquisador não pode apresentar todos os dados, é necessário reduzi-los. O 

fundamental é apresentar uma descrição detalhada do que foi estudado, 

embora não necessariamente de todos os dados obtidos. Reduzir e ordenar 

os materiais representa, então, uma seleção e uma interpretação. Os 

pesquisadores que optam por essa posição normalmente introduzem suas 

interpretações e seus comentários nas longas passagens descritivas dos 

fragmentos pertencentes às notas de campo e às entrevistas. Os materiais 

ilustrativos pretendem mostrar como é a realidade, e as interpretações 

pretendem oferecer uma visão mais conceitual dela. As interpretações 

variam em seu nível de abstração teórica.  

– Outros pesquisadores estão interessados fundamentalmente na geração de 

teoria. Acreditam que o desenvolvimento de interpretações teoricamente 

fundamentadas é a maneira mais poderosa de dar luz a realidade. Construir 

teorias, por sua própria natureza, implica interpretar os dados para que 

possam ser conceitualizados, e os conceitos são assim relacionados a uma 

forma de representação teórica da realidade. A formulação teórica resultante 

não só pode ser utilizada para explicar a realidade, mas também como um 

guia para a ação. Os pesquisadores dessa posição sustentam que as teorias 

representam a maneira mais sistemática de construir, sintetizar e integrar o 

conhecimento científico (ESTEBAN, 2010, p.135, grifos do autor). 

Nosso viés de interpretação aproxima-se mais da primeira abordagem; o que não quer 

dizer que a análise realizada no âmbito deste trabalho não possa apresentar algumas 

características das outras abordagens citadas. Portanto, é nessa perspectiva que se situa nossa 

pesquisa, que busca interpretar de forma íntegra, honesta e verdadeira o sentido da escola 

para os alunos/filhos e suas respectivas famílias, respeitando e destacando as vozes desses 

participantes, tidos como protagonistas deste estudo. 

3.2 – Instrumentos de coleta de dados 

Partindo da compreensão da pesquisa como uma ação intencional e metodológica 

estruturada para buscar uma resposta a uma pergunta previamente elaborada, foram 

estabelecidos meios que possibilitassem atingir os objetivos almejados por este trabalho. Para 

conduzir nossa investigação, adotamos como instrumentos metodológicos questionários com 

perguntas abertas e uma entrevista padronizada.  



62 

 

O questionário com perguntas abertas permite obter respostas livres, com linguagem 

própria e rica em informação e diversidade, o que contribui para uma investigação mais 

aprofundada do tema na medida em que revela opiniões, crenças, expectativas, situações 

vivenciadas, entre outros aspectos concernentes à população investigada.  

Segundo Rampazzo, o questionário “[...] é formado por um conjunto de questões, 

enunciadas com perguntas de forma organizada e sistematizada, tendo como objetivo 

alcançar determinadas informações” (2005, p.116), ressalvando-se que todas as perguntas 

devem obviamente estar relacionadas ao problema central da investigação. De acordo com 

esse autor, o questionário é uma das formas mais utilizadas de coleta de dados, visto que 

permite mensurar com legitimidade aquilo que se deseja. No entanto, como a maioria dos 

instrumentos de pesquisa, o questionário também tem vantagens e desvantagens.  

Algumas dessas vantagens, segundo Rampazzo (2005), são: obtenção de respostas 

mais precisas; maior liberdade nas respostas em razão do anonimato; menos risco de 

distorção pela não influência do pesquisador; mais tempo para responder e em horário mais 

favorável. As desvantagens apontadas pelo autor são: receber o questionário com perguntas 

sem respostas; inaplicabilidade a pessoas analfabetas; impossibilidade de ajudar o informante 

em questões mal compreendidas e o fato de nem sempre ser a pessoa designada previamente 

quem responde, o que invalida as respostas. 

Para minimizar as eventuais desvantagens, a presença do investigador durante a 

aplicação dos questionários será de fundamental importância, uma vez que as perguntas 

instigam respostas que buscam esclarecer e compreender tanto a relação dos alunos como 

também das suas respectivas famílias com a escola, objetivando extrair dessa relação os 

sentidos atribuídos à escola por ambas as partes, para posteriormente analisá-las. Como 

medidas de precaução, não permitimos que os alunos levassem os questionários para casa a 

fim de devolvê-los depois e tampouco deixamos os questionários nas casas das famílias com 

o intuito de recolhê-los em outro momento. Desse modo, evitamos o risco de que outras 

pessoas respondessem os questionários, o que comprometeria a validade das respostas e 

consequentemente a veracidade da pesquisa. Vale ressaltar que tais medidas não 

comprometeram a liberdade que o questionário de perguntas abertas proporcionou aos 

investigados. 

Como esta pesquisa foi realizada com pessoas de origem popular, diante da 

possibilidade de nos depararmos com pais de pouca instrução formal, para os quais a 

aplicação de um questionário escrito seria inviável, decidimos aplicar os questionários 

oralmente e, para obter um melhor aproveitamento das respostas, optamos também por gravar 
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as falas, evitando assim possíveis inconvenientes posteriores, como falha de memória e/ou 

distorção dos fatos. 

Outro ponto a ser esclarecido, em relação às perguntas dos questionários, são as 

precauções tomadas quanto a possibilidade de que não fossem compreendidas pelos 

investigados. A possibilidade de que isso aconteça é considerável quando o questionário é 

elaborado sem que se teste sua eficiência. Este não é o caso, entretanto, do presente estudo. 

Os dois questionários da nossa pesquisa, embora sejam adaptações do questionário utilizado 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Contemporaneidade – EDUCON, da 

Universidade Federal de Sergipe, foram submetidos a um pré-teste em condições reais de 

investigação a fim de verificar a sua eficiência em relação às particularidades da pesquisa 

proposta. 

Com este importante procedimento, previniu-se a ocorrência de possíveis falhas que 

interfirissem na compreensão dos resultados obtidos ou comprometessem a validade da 

pesquisa. Além disso, a adoção do referido procedimento permitou ajustar os questionários ao 

nosso processo de investigação, ajuste que só foi possível tendo em vista que o pré-teste, 

segundo Lopes (2006), evidencia três elementos considerados de suma importância para o 

aperfeiçoamento dos questionários enquanto ferramentas de pesquisa, a saber: fidedignidade, 

que consiste em verificar se as questões obtiveram sempre os mesmos resultados, 

independentemente da pessoa que o aplica; validade, que consiste em verificar se os dados 

necessários à pesquisa foram obtidos, ou seja, se nenhum fato, dado ou fenômeno foi deixado 

de fora da coleta; e, por fim, operatividade, que consistem em verificar se o vocabulário é 

acessível a todos os entrevistados e se o significado da questão é claro. O pré-teste foi, 

portanto, um procedimento muito importante para aperfeiçoar os questionários, tendo em 

vista que os mesmos são parte fundamental do levantamento de dados, por meio do qual 

pudemos reunir informações precisas e condizentes com a temática proposta. 

Os questionários destinados aos filhos são diferentes daqueles destinados às suas 

famílias, embora contenham algumas perguntas iguais. Dividem-se em blocos temáticos, 

cada um dos quais composto por uma bateria de perguntas relacionadas com a temática 

proposta. As perguntas foram elaboradas e adaptadas de forma a facilitar as respostas, porém 

sem dar margem a insinuações ou colocações não solicitadas. Tentamos explorar ao máximo 

a relação dos filhos e suas famílias com a escola com o intuito de compreender o sentido 

atribuído a esta. Desse modo, algumas perguntas foram formuladas de forma impessoal, 

outras foram direcionadas aos próprios investigados, “já que se pretende explorar tanto 

representações gerais quanto representações pessoais da escola. Por fim, solicitamos, na 
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maioria das perguntas, uma explicitação da resposta (Por quê?)” (SILVA, 2009, p.31). Os 

blocos nos quais se dividem os questionários e seus respectivos objetivos são:  

 

Bloco 1: Eu e a escola  

 

O primeiro bloco temático do questionário compõe-se de três questões basilares que 

buscam verificar – considerandoa singularidade de ambas as categorias –, as interpretações 

particulares de escola, bem como detectar a importância, as relações, a representatividade e 

os sentimentos particulares atribuídos à escola pelos investigados. 

 

Bloco 2: A escola na minha vida  

 

Essa parte do questionário é constuituída de três questões ao todo. No que diz respeito 

às famílias, essas questões visam instigá-las a refletir sobre o que a escola representou e 

representa em suas vidas. Incentivam-nas a fazer um retrospectiva da infância ou da 

adolescência para analisar a importância dada à escola nessa época, realizando um 

contraponto com a importância dada à mesma no presente. No que diz respeito aos alunos, 

tais questões pretendem provocar uma reflexão sobre a importância da escola em suas vidas, 

e pedem que avaliem seu relacionamento com a mesma. 

 

Bloco 3: Eu e a dimensão social da escola 

 

Essa parte do questionário consta de duas questões, que tem por objetivo investigar a 

dimensão social da escola no ponto de vista de ambas os grupos amostrados enquanto seres 

sociais e enquanto componentes e partícipes de uma sociedade cada vez mais exigente no que 

concerne à formação do cidadão. 

 

Bloco 4: Eu, a escola e o meu filho/Eu, a escola e a minha família 

 

Esse bloco compõe-se de três perguntas. As questões direcionadas às famílias 

procuram investigar, sob sua ótica, qual a importância da escola para seus filhos, instigando-

as a analisar a compreensão destes em relação àquela e estabelecer uma comparação entre a 

importância que eles mesmos e os filhos atribuem à escola. Em relação aos alunos, as 

questões dedicam-se a captar e investigar, por meio de suas percepções, a importância 
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atribuída à escola pelos seus pais, e também pedem que façam comparações, além de tentar 

avaliar o seu grau de “autonomia” perante a escola. 

Os questionários tiveram por objetivo levantar dados importantes para o 

desenvolvimento da pesquisa. Ambos contêm 11 perguntas, algumas iguais, redigidas da 

mesma forma; outras iguais no sentido, mas redigidas de forma diferente. Havia ainda outras 

perguntas diferentes tanto no sentido quanto na redação, visto que se direcionavam a 

categorias diferentes, que embora estejam relacionadas assumem posições sociais diferentes.  

Após o preenchimento dos questionários, sentimos a necessidade de esclarecer alguns 

posicionamentos por parte dos investigados, bem como de acrescentar outras questões que 

consideramos importantes para o desenvolvimento do estudo, embora fugissem ao escopo 

questionários. Para solucionar o problema, decidimos adotar mais um instrumento de 

pesquisa, a entrevista. Compreende-se como entrevista 

um encontro entre duas pessoas a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 

de natureza profissional. Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a 

face, de maneira metódica (RAMPAZZO, 2005, p.110).  

Para o autor citado, a entrevista é um instrumento de pesquisa que pode ser utilizado 

com qualquer estrato da população, analfabetos e alfabetizados, com a vantagem de 

proporcionar maior flexibilidade, já que o entrevistador pode repetir, esclarecer perguntas ou 

formulá-las de forma diferente. Também oferece mais ocasiões para avaliar atitudes e 

condutas, de modo que o entrevistado possa ser observado naquilo que diz e como diz 

(registro de reações, gestos etc.), além de ensejar a obtenção de dados que não se encontram 

em fontes documentais e que sejam relevantes e significativos. Apesar de todas essas 

vantagens, o pesquisador que utiliza esse tipo de instrumento está sujeito a enfrentar  

eventuais embaraços durante a entrevista, sendo possível queambas as partes, tanto o 

entrevistador quanto o entrevistado, apresentem alguma dificuldade de comunicação. O 

entrevistado também pode ser, consciente e inconscientemente, influenciado pelo 

entrevistador. Para detectar eventuais problemas desse tipo, o pesquisador precisa estar bem 

preparado para lidar com essas situações, evitando assim comprometer as informações 

necessárias ao desenvolvimento do estudo.  

Há diversos tipos de entrevista, que variam de acordo com o propósito do 

entrevistador, que deve ser levado em conta no contexto da pesquisa. A entrevista que melhor 

atende ao nosso objetivo é a entrevista padronizada ou estruturada, que é utilizada 
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quando o entrevistador tem que seguir muito de perto um roteiro de 

perguntas feitas a todos os entrevistados de maneira idêntica e na mesma 

ordem, tem-se uma situação muito próxima da aplicação de um 

questionário, com a vantagem óbvia de se ter o entrevistador presente para 

um eventual esclarecimento. Essa é a chamada entrevista padronizada ou 

estruturada, que é usada quando se visa à obtenção de resultados uniformes 

entre os entrevistados, permitindo assim uma comparação imediata, em 

geral mediante tratamentos estatísticos (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.34). 

Embora a entrevista padronizada siga um roteiro pré-definido, o entrevistador não 

precisa estar rigidamente atento ao roteiro preestabelecido e às respostas verbais que vai 

obtendo ao longo da interação. Nesse tipo de entrevista “[...] há toda uma gama de gestos, 

expressões, entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma 

comunicação não-verbal cuja captação é muito importante para a compreensão e a validação 

do que foi efetivamente dito” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.36). Desta forma, é preciso 

considerar a linguagem de uma forma geral, englobando todos os seus aspectos, e não 

simplesmente prender-se a um discurso verbalizado como expressão de verdade, respondendo 

a uma pergunta com um discurso encaixotado. 

Com esses procedimentos, pretendemos ter acesso às informações necessárias para 

compreender os sentidos atribuídos à escola pelos alunos/filhos e suas famílias, identificando 

seus modos de interpretação, lógicas específicas e formas de construir o mundo e dar sentido 

às suas próprias vidas. 

3.3 – Instrumento de análise 

Para analisar os dados apurados na investigação, escolhemos organizá-los através da 

categorização, que consiste em agrupar os dados conforme a semelhança com que se 

apresentam. A categorização é uma espécie de síntese, já que extrai de uma mensagem seus 

aspectos mais importantes. Como os dados não falam por si sós, é necessário extrair, a partir 

de critérios estabelecidos, os elementos necessários para formular questões e respostas no 

âmbito da pesquisa. 

A produção de dados, neste estudo, será inspirada na metodologia desenvolvida por B. 

Charlot (2009), denominada “balanço do saber”. Trata-se de uma técnica inicialmente 

utilizada para investigar a relação que os estudantes dos liceus profissionais dos subúrbios 

franceses tinham com o saber. Essa técnica já foi utilizada por vários pesquisadores, cujas 

pesquisas estão relacionadas com o sentido ou a relação que um determinado grupo de 

pessoas, provenientes de uma determinada camada social, atribui a determinada coisa. 
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O “balanço do saber” consiste em instigar os alunos a elaborarem um texto a partir da 

seguinte premissa: “[...] desde que nasci aprendi muitas coisas, em minha casa, no bairro, na 

escola e noutros sítios... O quê? Com quem? Em tudo isto, o que é importante para mim? E 

agora, de que é que estou à espera?” (CHARLOT, 2009, p.18). Estas perguntas extraem dos 

investigados a relação, o sentido e o valor atribuído a tudo aquilo que no decorrer de suas 

vidas teve e tem importância.  

A partir dos relatos proporcionados pelos investigados no “balanço do saber”, 

constrói-se uma grade de categorização. Segundo Charlot, “[...] para que as respostas façam 

sentido, é preciso reagrupá-las, categorizá-las, o que supõe que seja preciso fazer escolhas – 

de forma que a categorização está igualmente ligada à relação com o saber do próprio 

investigador” (2009, p.19). O autor ressalta ainda a grande importância do trabalho de 

interpretação para o investigador que adota esta técnica. 

Essa mesma técnica foi utilizada por Silva (2009), em sua pesquisa sobre a relação 

dos alunos com a matemática nas escolas da periferia de São Cristóvão, Sergipe. Nesse caso, 

porém, o instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário composto de 14 

perguntas. Para analisar os dados, o autor elaborou uma grade de categorização para cada 

uma das questões propostas, reagrupando os argumentos apresentados pelos alunos nas 

respostas. Ou seja, feita uma leitura geral dos dados coletados, o autor procedeu à análise; 

para isso, teve que decodificar e interpretar as respostas que emergiram das perguntas, 

contemplando as múltiplas dimensões que interagiram na constituição de uma mentalidade 

complexa de sentidos integrados. O presente trabalho ancora-se, assim, na técnica do 

“balanço do saber”, ajustada às particularidades da pesquisa desenvolvida.  

Para não tornar a análise dos questionários repetitiva ou redundante, agrupamos as 

respostas dos investigados de acordo com os blocos temáticos, e elaboramos uma tabela para 

cada um desses blocos, chegando a um total de quatro tabelas para cada questionário. Nessas 

tabelas foram criadas categorias, cujo tema está relacionado com as respostas dadas pelas 

famílias e pelos filhos em cada bloco temático correspondente.  

As respostas às questões correspondentes a cada uma das temáticas foram 

categorizadas e agrupadas conforme a semelhança e a proximidade de significados, mantendo 

uma continuidade semânica. De outro modo, a entrevista foi composta de perguntas 

desvinculadas dos temas propostos pelo questionário, ainda que mantendo certa relação com 

a temática. A categorização das questões foi realizada individualmente. Depois de agrupar as 

respostas, realizamos o cálculo percentual da frequência com que os argumentos dos 

investigados apareciam. 
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De modo a melhor organizar a tabela, atribuímos subtítulos aos agrupamentos, 

transformando-os em categorias de respostas dentro da tabela. Essse mecanismo permite 

especificar com os dados obtidos nos instrumentos de pesquisas, possibilitando uma melhor 

classificação das respostas e consequentemente uma melhor análise destas. De modo, que não 

podemos deixar de entender o discurso como um sistema dinâmico, enquanto conjunto de 

partes que interagem entre si, devendo o todo ser compreendido através de suas partes.  

A fim de preservar a identidade dos participantes e facilitar a identificação de suas 

falas, as famílias foram designadas por letras alfabéticas sequenciais. Ou seja, como são doze 

famílias, a primeira família é a “A”, a segunda é a “B”, e assim por diante. Para designar os 

filhos foi utilizada a letra “F”, referente a “filho”, acompanhada da letra alfabética 

correspondente à família, da seguinte forma: FA, filho da família A; FB, filho da família B, e 

assim por diante.  

Para identificar o sexo dos filhos, utilizamos entre parênteses a letra “F” para o sexo 

feminino e a letra “M” para o sexo masculino. Assim, por exemplo, teríamos para o primeiro 

caso FA(F)” e “FA(M)” para o segundo. Em relação às famílias, como não tivemos tempo 

suficiente para abarcar toda a constelação familiar, limitamo-nos ao membro das famílias a 

quem os filhos consideram o maior responsável pela sua educação. Desse modo, para 

identificar esse membro dentro da constelação familiar, empregou-se a letra inicial de sua 

denominação de parentesco: “P” de pai, “M” de mãe, “T” de tio ou tia, “I” de irmão ou irmã e 

assim por diante. Portanto, o pai cujo filho considera-o principal responsável pela sua 

educação foi identificado da seguinte forma: A(P) – pai responsável pela educação do filho 

pertencente à família A. 

Por fim, salientamos que os questionários utilizados nesta pesquisa foram inspirados 

no questionário do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Contemporaneidade – 

EDUCON, da Universidade Federal de Sergipe. Por isso, as questões foram formuladas 

diversas vezes em variadas formas de linguagem com o propósito de conectar elementos que 

concordam ou se contradizem no raciocínio dos participantes. Isso significa dizer que as 

categorias de análise foram repetidas algumas vezes em decorrência da semelhança 

apresentada entre as respostas para perguntas que buscam absorver a essência do pensamento 

dos investigados. 
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3.4 - Locus da pesquisa 

A cidade de Aracaju foi fundada em 17 de março de 1855, data em que se tornou a 

nova capital de Sergipe, ocupando o lugar da antiga capital sergipana, denominada São 

Cristóvão. Foi a segunda capital planejada do Brasil (a primeira foi Teresina, em 1852). Está 

localizada no litoral e cobre uma área de 181.856 km
2
. Segundo o censo de 2010, conta com 

571.149 habitantes, distribuídos entre seus 39 bairros.  

Foi em um desses 39 bairros, especificamente o Bugio – que está abaixo identificado 

no mapa do município de Aracaju com o número 22 –, onde realizamos nossa pesquisa. Um 

bairro afastado do centro da capital, construído especialmente para atender à população de 

baixa renda, que sofre pela carência de equipamentos e serviços e pela ausência do Estado. 

 

Figura 1 - Mapa de Aracaju para localização dos bairros 

 

O bairro Bugio está localizado na zona norte da capital, a 2,5 km do centro. É 

considerado o segundo maior bairro de Aracaju, atrás apenas de Farolândia, este mais 

conhecido como Conjunto Augusto Franco.  

Segundo a lei
 
no 873/82

14
, de 1

o
 de outubro de 1982, o bairro Bugio compreende toda 

área situada dentros dos limites da Avenida Centenário, prolongando-se em linha imaginária 

até o limite do município de Aracaju com o município de Nossa Senhora do Socorro, 

separados pelo rio do Sal. O vocábulo Bugio designa uma espécie de primata (macaco), típico 

                                                 

 
14 Dados fornecidos pelo presidente da Associação de Moradores do Bairro Bugio, constantes do 

documento emitido pela Prefeitura Municipal de Aracaju a pedido do presidente da associação. 
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das florestas tropicais, como por exemplo a Mata Atlântica. A vegetação da região é própria 

desse ecossistema, atualmente em extinção.  

No passado, quando Aracaju/SE ensaiava os primeiros passos em direção ao 

desenvolvimento, era possível encontrar uma densa vegetação na zona norte da cidade. Essa 

vegetação era cortada por um riacho, em cujas proximidades havia uma grande quantidade de 

bugios. A partir de então, toda região passou a ser chamada de Riacho do Bugio, e, com o 

passar do tempo, apenas de “Bugio”. Em meados da década de 1960 e início da década 

seguinte, havia nessa área extensas propriedades que continham viveiros, salinas e coqueiros. 

Em 21 de agosto de 1964, o governo federal, na gestão do presidente Humberto de 

Alencar Castelo Branco, criou o Banco Nacional de Habitação – BNH, que administraria o 

Sistema Financeiro de Habitação – SFH e fomentaria as ações previstas no Plano Nacional de 

Habitação – PNH, desenvolvido pelo governo federal para o financiamento de residências 

populares. 

Em 1965, o governo estadual, na gestão do então Governador Celso de Carvalho, 

autorizou a construção da Companhia de Habitação Popular de Sergipe – COHAB/SE (atual 

CEHOP
15

 – Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas). Dessa forma, o estado 

passou a integrar o SFH, o que lhe permitiu contrair empréstimos que impulsionariam a 

construção de conjuntos habitacionais.  

No governo de José Rollemberg Leite (1975 a 1978), elaborou-se o projeto de 

implantação de um conjunto habitacional na área popular conhecida como Bugio, zona norte 

de Aracaju. Para o estudo da demanda desse projeto, foram analisados como referência dados 

socioeconômicos contidos em 3.750 inscrições de candidatos à aquisição de um imóvel 

financiado. As análises dos aspectos socioeconômicos visualizavam uma população de baixa 

renda, excluída de projetos anteriores.  

A seleção das famílias beneficiadas obedeceu a critérios definidos em uma 

classificação por pontos que utilizava o Sistema de Processamento de Dados-SERPRO. Por 

essa classificação, um maior número de pontos significava concretizar o sonho da casa 

própria. 

A execução física do projeto Bugio I previa a implantação de 2.133 unidades 

residenciais, assim distribuídas: 

                                                 

 
15 Dados extraídos de documentos emitidos pela CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e 

Obras Públicas a pedido do presidente da Associação dos Moradores do Bugio. Algumas informações 

contidas nos documentos necessitaram de esclarecimentos adicionais, que foram prestados pela 

CEHOP e pela Prefeitura de Aracaju. 
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1
a
 etapa: Construção de 861 unidades, imóveis entregues durante a gestão do governo 

de José Rollemberg Leite.  

2
a
 etapa: Construção de 1272 unidades, concluída nesse mesmo governo. No entanto, 

a entrega dos imóveis deu-se durante o governo de Augusto Franco (1979 a 1982); 

Em consonância com os critérios seletivos estabelecidos para cada tipo de imóvel, os 

respectivos selecionados participaram dos sorteios que determinariam a localização da sua 

nova moradia. Posteriormente, para atender à demanda, foram lançados através do programa 

FICAM os projetos Bugio II e III, responsáveis pela construção, respectivamente, do 

condomínio José Rollenberg Leite, com 224 apartamentos e do Núcleo Habitacional, com 

132 unidades residenciais horizontais. Embora o nome Bugio tenha se popularizado, em 1978 

o conjunto passou a se chamar Assis Chateaubriand, em homenagem ao jornalista precursor 

da telecomunicação no Brasil. 

Entretanto, o conjunto habitacional Assis Chateaubriand (imagem 1) não ocupava 

todo o espaço considerado pertencente ao bairro Bugio, e isso deu margem ao surgimento de 

invasões e loteamentos nas suas adjacências, os quais passaram a ser denominados de: 

Anchietão, Estrela do Oriente, Ângela Catarina, Nova Liberdade I e II. Essas comunidades 

localizadas no entorno do conjunto habitacional Assis Chateaubriand são referidas pelas 

próprias comunidades e pela associação de moradores do Bugio como “bairros do Bugio”
16

.  

O conjunto Assis Chateaubriand possui uma boa infraestrutura. As casas são de 

alvenaria, de bom tamanho, boa aparência e bom estado de conservação. São raras as casas 

existentes nessa localidade que fogem a esse padrão. Possui 

ruas largas e asfaltadas, saneamento, coleta de lixo, 

iluminação pública, rede de telefonia e um sistema de 

transporte urbano que liga não só o conjunto Assis 

Chateaubriand, como também todos os bairros vizinhos ao 

centro comercial e a outras localidades do município.  

Na área social, o conjunto Assis Chateaubriand 

possui delegacia, posto de saúde, centro social vinculado ao 

projeto “Casa da Família” e associação de moradores. Estes 

dois últimos oferecem à comunidade cursos e assistência 

                                                 

 
16 Para facilitar a compreensão, distinguiremos nesta dissertação o “bairro Bugio”, com o vocábulo 

bairro no singular, das regiões a ele adjacentes, que denominaremos “bairros do Bugio”, com o 

vocábulo bairro no plural. 

Imagem 1 – Conjunto Assis Chateaubriand. 

Fonte: SOUZA/2012 
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social. Além disso, há praças com quadra de esporte, campo de futebol e várias congregações 

religiosas. Quanto ao comércio, a comunidade é bem servida, pois possui postos bancários, 

farmácias, supermercado, feira, açougue, mercado municipal, pequenos restaurantes e lojas, 

panificações, escolas particulares de pequeno porte e sete escolas públicas, cinco das quais 

são estaduais e duas municipais.  

No aspecto cultural, destaca-se a festa religiosa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora 

Aparecida, realizada todos os anos no dia 12 de outubro, e que atrai a várias pessoas de todo 

o Estado de Sergipe. Há também o desfile cívico, com a participação de escolas da 

comunidade e de bairros vizinhos, em comemoração à semana da pátria, além de pequenos 

arraiais juninos no período dos festejos de São João. 

Nas comunidades localizadas dentro do bairro Bugio, ao 

redor do conjunto Assis Chateaubriand, a realidade é outra. 

Alguns desses bairros sofrem com falta de saneamento básico, e 

muitas das residências estão às margens dos manguezais do Rio 

do Sal, onde o bairro Bugio faz fronteira com Nossa Senhora do 

Socorro, a exemplo do Anchietão (imagem 2).  

Tais comunidades não possuem uma boa infraestrutura, 

nem todas têm saneamento básico; algumas residências estão às 

margens dos manguezais; as casas são de alvenaria, porém 

pequenas e aparentemente em mal estado de conservação. As 

paredes encontram-se sem rebocos, sujas, úmidas (imagem 3). 

No campo social, todos esses bairros, sem exceção, contam 

apenas com um comércio modesto e disperso, constituído de 

pequenos bares e mercearias. Os moradores colocam à venda 

em suas próprias casas alguns produtos alimentícios, peças de 

roupas, entre outros produtos. Os ônibus não entram nesses 

bairros. O percurso dos transportes coletivos limita-se à última 

rua do conjunto Assis Chateaubriand, que faz fronteira com 

esses loteamentos. 

Munido de todos os serviços essenciais, o conjunto 

Assis Chateaubriand acaba funcionando como um centro à parte na zona norte, não só para os 

bairros no seu entorno, como também para outros bairros vizinhos, como por exemplo Jardim 

Centenário, São Carlos e Maria do Carmo I e II, tendo em vista que estes não possuem alguns 

dos serviços e estabelecimentos comerciais existentes no conjunto. 

Imagem 2 – Anchietão 

Fonte: SOUZA/2012 

Imagem 3 - Estrela do Oriente. 

Fonte: SOUZA/2012. 
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Imagem 6 – Ângela Catarina. 

Fonte: SOUZA/2012. 

Todos ou quase todos os serviços de qualquer segmento social oferecidos ao bairro 

Bugio destinam-se ao conjunto Assis Chateaubriand. Isso acontece porque, ao se referirem ao 

bairro Bugio, as autoridades não fazem distinção entre as diferentes comunidades que o 

compõem. Entretanto, é importante frisar que tais serviços são utilizados por moradores de 

todo o bairro Bugio e também de bairros vizinhos, e não apenas por moradores do conjunto 

citado. Ou seja, todos os serviços oferecidos no conjunto Assis Chateaubriand são pensados e 

organizados para atingir as demais comunidades, ainda que alguns deles não cheguem a todos 

de forma igualitária e satisfatória. 

Isso pode ser facilmente ilustrado por meio do mapa mostrado no início deste 

capítulo, que delimita os bairros que compõem a grande Aracaju. A região composta pelo 

conjunto Assis Chateaubriand e bairros do Bugio como Anchietão, Estrela do Oriente, 

Ângela Catarina (imagem 4) e Nova Liberdade I e II (imagens 5 e 6) é identificada apenas 

como (bairro) Bugio; as áreas adjacentes não são consideradas bairros independentes, embora 

na prática todos sejam identificados distintivamente. Outro ponto esclarecer é que para 

muitas pessoas o bairro do Bugio restringe-se ao conjunto Assis Chateaubriand, que por conta 

disso também é conhecido como conjunto Bugio. 

3.5 – Primeiros contatos com os participantes 

Os sujeitos da pesquisa são alunos matriculados nas escolas públicas estaduais e 

municipais situadas no bairro Bugio, no conjunto Assis Chateaubriand, e suas respectivas 

famílias. Antes dar início à pesquisa, fizemos um levantamento da quantidade de escolas 

existentes nessa localidade. Como já mencionamos anteriormente, são ao todo sete escolas 

públicas, cinco das quais estaduais e duas municipais. Depois de algumas visitas às unidades 

de ensino e cumpridas certas exigências da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) e da 

 
Imagem 4 – Nova Liberdade II. 

Fonte: SOUZA/2012. 

 
Imagem 5 – Nova Liberdade I. 

Fonte: SOUZA/2012. 
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SEED (Secretaria de Estado da Educação), tive autorização para entrar nas escolas e coletar 

os dados necessários à delimitação desta pesquisa, os quais especifico na tabela a seguir, 

ressaltando que as escolas estão representadas pelos seus nomes reais: 

UNIDADES DE ENSINO NÍVEIS DA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

OUTRAS 

MODALIDADES 

TOTAL DE 

ALUNOS 

Centro infantil Seu Oscar Ed. infantil Não 166 

E.M.E.F. Manoel Bomfim Fund. 1º ao 9º ano PAEJA 

Acelera 

1.078 

E. E. Jornalista Paulo Costa 

 

Fund. 1º ao 8º ano Acelera 

EJAF 

EJAM 

1281 

 

E. E. Desembargador João 

Bosco de Andrade Lima 

Fund. 1º ao 5º ano Se liga 

Acelera 

EJAM 

556 

E. E. Profa. Lucila Morais 

Chaves 

Fund. 1º ao 5º ano EJAF 535 

E. E. José de Alencar 

Cardoso 

Fund. 6º ao 9º ano EJAF 700 

C. E. Secretário de Estado 

Dr. Francisco Rosa Santos 

9º ano do ensino 

fundamental e o 

ensino médio. 

Não 1.197 

Quadro 1 – Demonstrativo das escolas pesquisadas 

.Fonte: Dados da pesquisa 2012. 

Todas as escolas oferecem a educação básica em seus diferentes níveis (infantil, 

fundamental e médio), além de outras modalidades de ensino, como a EJAF (Educação de 

Jovens e Adultos de Nível Fundamental), a EJAM (Educação de Jovens e Adultos de Nível 

Médio) e o PAEJA (Programa de Aceleração de Jovens e Adultos). Essas modalidades são 

destinadas a jovens e adultos, conforme determina a lei n
o 

9394/96, conhecida como LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria.  

§ 1
o
 Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediantes cursos e exames 

(BRANDÃO, 2007, p.98). 

Outros projetos são incorporados às propostas pedagógicas, a exemplo do Acelera e 

do Se Liga, que são frutos do Projeto de Aceleração do Ensino Fundamental, destinado às 
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crianças e pré-adolescentes que se encontram em situação de distorção idade/série em virtude 

de terem sido reprovados ou por ingressarem tardiamente na escola.  

A composição e denominação dos dirigentes das escolas estaduais e municipais são 

diferentes. Os gestores das escolas estaduais obedecem à seguinte hierarquia: no topo, o 

diretor (representante maior da escola); em seguida, o secretário, que, como vice-diretor, 

assume a direção da escola na ausência do diretor; na sequência, o coordenador de ensino, 

responsável pelos assuntos pedagógicos gerais da escola; e por fim, o pedagogo, responsável 

pelos assuntos pedagógicos mais específicos da sala de aula. Já a direção das escolas 

municipais é composta da seguinte forma: no topo, o coordenador geral, que desempenha a 

função de diretor; em seguida, o coordenador administrativo, que atua como vice-diretor, 

sendo responsável pelos assuntos internos administrativos da escola, além de assumir a 

direção na ausência do coordenador geral; e na sequência, o coordenador pedagógico, que é 

responsável pelos assuntos pedagógicos. O número de coordenadores das escolas municipais 

e o número de pedagogos das escolas estaduais varia de acordo com a quantidade de alunos 

de cada escola.  

As escolas no bairro Bugio são bem estruturadas e conservadas, exceto duas. Uma 

delas é o Centro Infantil “Seu Oscar”, que atualmente funciona no prédio da Secretaria do 

Município da Cultura, o qual não conta com uma estrutura adequada e não está em bom 

estado de conservação. A outra é a E. E. Desembarcador João Bosco de Almeida Lima, que 

conta com uma estrutura adequada, porém não se encontra em bom estado de conservação. 

Todas as escolas, sem exceção, possuem a mesma clientela, no sentido de que os alunos são 

provenientes das mesmas localidades, isto é, do bairro Bugio (composto pelo Conjunto Assis 

Chateaubriand, pelas comunidades Anchietão, Estrela do Oriente, Ângela Catarina, Nova 

Liberdade I e II e por bairros circunvizinhos como Jardim Centenário, Conjunto Maria do 

Carmo I e II, Parque São José, pertencentes ao município Nosso Senhora do Socorro) e, 

alguns deles, do bairro Santos Dumont. Vale ressaltar que os alunos provenientes deste 

último bairro são ex-residentes do bairro Bugio que deverão continuar estudando nas escolas 

do bairro vizinho até o final do ano letivo, segundo informaram os dirigentes das unidades 

escolares.  

Em virtude de seu prazo determinado, a pesquisa não poderia envolver todas as 

escolas localizadas no bairro Bugio. Assim, escolhemos a princípio duas escolas, sendo uma 

delas estadual e a outra municipal, já prevendo diferenças no tocante ao relacionamento com 

a comunidade, visto que cada uma tinha uma administração diferente. No entanto, os 

professores das escolas estaduais estavam em greve por tempo indeterminado desde 16 de 
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abril de 2012. Os grevistas reivindicavam melhores salários, mais especificamente o 

pagamento do piso salarial da categoria, ao governador Marcelo Deda, e contavam com o 

apoio do sindicato dos professores SINTESE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 

Rede oficial do Sergipe). Em face da paralização, planejamos realizar a pesquisa na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Manoel Bomfim, que era a única escola pública situada na 

região do Bugio que oferecia o ensino fundamental e 

não se encontrava em greve.  

A pesquisa dentro da unidade escolhida teve 

início na primeira semana do mês de junho de 2012, e 

na semana subsequente os professores das escolas 

estaduais encerraram a greve de 58 dias. O Governo 

do Estado havia entrado com uma ação junto ao 

Ministério Público pedindo a ilegalidade da greve. O 

pedido foi acatado pela Justiça, que declarou ilegal o 

movimento grevista dos professores e obrigou-os a 

retomarem a suas atividades, sob pena de ter seus salários cortados. 

Ao saber do fim da paralisação, e mesmo já tendo iniciado a pesquisa na escola 

Manoel Bomfim, procurei as escolas estaduais, mas em decorrência da greve, os dirigentes 

tiveram que tomar diversas medidas, em parceria com os professores, para compensar os dias 

parados e não atrasar o cronograma, como por exemplo extender a duração das aulas. Por 

conta disso, os alunos não poderiam ser disponibilizados para a pesquisa naquele momento, 

mas só posteriormente, quando a situação se regularizasse. Dado nosso prazo limitado, não 

foi possível aguardar, e por isso realizamos a pesquisa exclusivamente na Escola Municipal 

do Ensino Fundamental Manoel Bomfim. Apesar do imprevisto, a pesquisa não foi 

prejudicada, uma vez que cada uma das escolas situadas no bairro Bugio contém uma 

amostra da diversidade local; isto é, todas as escolas possuem alunos procedentes das 

diferentes comunidades da região. 

A escola Manoel Bomfim (imagem 7) está localizada na rua A 4, número 235, no 

conjunto Assis Chateaubriand (todas as escolas públicas do bairro Bugio estão situadas nesse 

conjunto). Fundada em 1
o
 de março de 1986, e mantida  pelo governo municipal, essa escola 

era inicialmente denominada Escola da AMAB – Escola da Associação de Moradores e 

Amigos do Bugio, e oferecia a educação infantil (pré-escolar) e o ensino fundamental. Após a 

reforma, por meio do decreto n
o 

20 de 20 de janeiro de 2002, passou a denominar-se E. M. E. 

F. Manoel Bomfim, em homenagem póstuma ao ilustre intelectual sergipano, nascido em 

 
Imagem 7 – E.M.E.F. Manoel Bonfim. 

Fonte: SUZA/2012. 
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1968, e que, tendo atuado como médico, psicólogo, pedagogo, sociólogo e historiador, veio a 

falecer em 1932 na cidade do Rio de Janeiro. 

A escola oferece o ensino fundamental completo, do 1
o
 ao 9

o
 ano, a primeira etapa (1

o
 

ao 5
o
) no turno da manhã e a segunda (6

o
 ao 9

o
 ano) no tuno da tarde. À noite, para atender às 

particularidades da clientela, oferece duas turmas de primeiro ciclo (1
o
 ao 5

o
) do PAEJA 

(Programa de Aceleração de Jovens e Adultos) e seis turmas de segundo ciclo (6
o
 ao 9

o
 ano) 

do Projeto de Aceleração do Ensino Fundamental. 

A escola conta com 1.078 alunos, 50 professores (40 efetivos com nível superior e 10 

estagiários em processo de formação superior) e 26 funcionários (11 efetivos e 15 prestadores 

de serviço). O gerenciamento é realizado por quatro coordenadores: uma coordenadora geral, 

um coordenador administrativo e dois coordenadores pedagógicos. 

Em relação à parte física, a escola é bem estruturada e está em bom estado de 

conservação. Possui 12 salas de aula, bem ventiladas e com iluminação natural, um 

laboratório de informática, uma biblioteca pequena, uma sala para os professores, um sala 

para atendimento aos pais e visitantes, uma secretaria, uma cozinha, um refeitório, uma 

despensa, um depósito de lixo, uma quadra de esporte coberta, 12 dependências sanitárias, 

uma área livre com parquinho e outra arborizada. As dependências citadas são bem 

mobiliadas, com móveis modernos e em boas condições de uso. 

O índice de evasão e repetência da escola é baixo. Os coordenadores não informaram 

os percentuais exatos sob a alegação de que, como estão há pouco tempo à frente da direção, 

não dispõe de dados precisos. Afirmaram que a repetência baixa deve-se ao regime de 

dependência estabelecido pelas políticas públicas educacionais. De acordo com o documento 

interno emitido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), entende-se por regime de 

progressão parcial com dependência a possibilidade, assegurada por lei, de o aluno ser 

promovido para a série seguinte mesmo não alcançando resultados satisfatórios em até duas 

disciplinas da série anterior, sendo que esse procedimento só é permitido aos alunos do 5
o 

ao 

7
o
 ano do ensino fundamental. Graças a essa medida, nas palavras dos coordenadores, “o 

índice de repetência cai por terra”. 

3.6 – Caminho planejado para chegar aos sujeitos da investigação científica 

O propósito da nossa pesquisa é compreender o sentido atribuído à escola pelos 

alunos/filhos e suas famílias. Dessa forma, é preciso que os alunos tenham certa maturidade 

para responder às questões que procuram investigar tal sentido. Por isso, a escolha do sujeito 
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investigado levou em consideração o tempo de escolarização, partindo do pressuposto de que 

alunos mais velhos, com mais tempo de vivência no ambiente escolar, tendem a ser mais 

maduros intelectualmente e ter uma melhor autocompreensão de sua relação com a escola. 

Apoiada nessa premissa, a pesquisa foi realizada com os alunos do 8
o
 ano das duas turmas 

existentes na escola pesquisada. Esses alunos são todos moradores do bairro Bugio, oriundos 

das diversas comunidades que o compõem.  

As duas turmas do 8
o
 ano são do turno vespertino, uma com 46 alunos e a outra com 

47. Como não haveria tempo hábil para incluir a todos na investigação, tivemos que limitar a 

amostra a 12 alunos e suas respectivas famílias, quantidade considerada satisfatória em 

função do tempo estabelecido para a realização da pesquisa.  

A escolha desses 12 alunos obedeceu aos seguintes critérios: a) sexo: foram 

escolhidos seis alunos do sexo feminino e seis do sexo masculino; b) notas: com base nas 

notas em três disciplinas (português, matemática e ciências), foram escolhidos seis alunos de 

desempenho mediano ou regular, isto é, com notas na média; e seis alunos com notas acima 

da média, avaliados portanto como bem-sucedidos, todos pertencentes a grupos sociais 

diferentes, de modo a propiciar uma análise comparativa entre os diferentes sentidos 

atribuídos à escola. Os alunos malsucedidos não foram incluídos na investigação tendo em 

vista que o fracasso escolar não faz parte do escopo deste trabalho.  

Definidos os critérios para a escolha dos participantes, estipulamos os passos a serem 

seguidos para que chegássemos aos alunos e suas famílias. Na escola, colheríamos todas as 

informações necessárias dos alunos das turmas do 8
o
 ano. Em seguida, procederíamos à 

escolha dos alunos, e numa reunião com eles, explicaríamos a utilidade e os objetivos da 

pesquisa, com o intuito de convencê-los a participar. Caso aceitassem, receberiam uma carta, 

anteriormente elaborada, que convocava os pais para uma reunião a ser realizada num dia e 

horário previamente combinados com os discentes e os coordenadores da instituição. A carta 

explicaria resumidamente o teor da reunião, que foi organizada da seguinte forma. 

Em um primeiro momento, o investigador apresenta a si mesmo, para em seguida 

apresentar a pesquisa em um datashow ou em outro material disponível na escola, buscando 

elucidar os objetivos por ele almejados e as possíveis contribuições da investigação para a 

sociedade, além de enfatizar a importância da participação dos alunos e suas respectivas 

famílias para o seu desenvolvimento. Esse contato prévio visa despertar o interesse dos 

participantes, evitando assim a ansiedade inerente à situação inesperada. 

Em um segundo momento, o investigador apresenta o instrumento de pesquisa – o 

questionário – explicitando sua finalidade e enfatizando a importância de que seja preenchido 
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por completo com respostas sinceras. O investigador deverá advertir também sobre a 

possibilidade de que, em um momento posterior, seja aplicada uma entrevista com o intuito 

de esclarecer alguns pontos. 

Em um terceiro momento, o investigador esclarece a posição da pesquisa no tocante à 

exposição da identidade dos participantes, que terão liberdade para usar pseudônimos. 

Explica que os questionários poderão ser preenchidos em dia e horários flexíveis, de acordo 

com a disponibilidade da família e que, dada a quantidade significativa de perguntas, isso 

poderá ser feito em um ou dois dias, sendo necessária e imprescindível a presença do 

pesquisador durante o preenchimento. Deve frisar que o questionário direcionado aos alunos 

seria respondido na escola, enquanto o direcionado às famílias seria respondido na escola ou 

em casa, conforme a disponibilidade individual. Caberia também observar que, após o 

preenchimento do questionário, as respostas seriam lidas em particular pelo pesquisador, na 

presença do investigado, de forma que este pudesse reavaliar o que escreveu e alterar suas 

palavras para que melhor refletissem suas opiniões, e/ou adicionar algum dado não 

mencionado ou esquecido. 

Em um quarto momento, o investigador deve encorajar os participantes a fazerem 

perguntas com o fim de sanar todas as dúvidas relacionadas à pesquisa, procedimento que 

deve ser seguido no decorrer de toda a apresentação. 

Em um quinto momento, o investigador perguntaria aos pais se desejam participar da 

pesquisa; e, em caso afirmativo, receberiam um documento denominado termo de 

compromisso. Ao assiná-lo, estariam não só aceitando participar da pesquisa, como também 

autorizando a participação dos filhos. 

Encerrada a reunião (toda gravada em áudio), seria servido um lanche com o intuito 

de estimular a interação entre os participantes. 

Infelizmente, na prática, as coisas não saíram exatamente como o planejado. Na 

segunda visita feita à escola, apresentamos novamente à equipe diretiva os objetivos da 

pesquisa e os passos que seriam seguidos. Também apresentamos o instrumento de pesquisa e 

os documentos que selavam o compromisso entre o pesquisador, a instituição e os 

investigados. Fomos bem recebidos pelos coordenadores, que nos deram toda a liberdade e se 

prontificaram a prestar toda ajuda necessária durante o processo. 

Contudo, das informações que solicitamos para a pesquisa, nem todas foram 

fornecidas. Recebemos os nomes de todos os alunos das duas turmas do 8
o
 ano, juntamente 

com suas notas nas disciplinas de português, matemática e ciências, mas não seus endereços, 

visto que a direção considerava essa informação sigilosa e particular. Se quiséssemos saber os 
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endereços dos alunos, teríamos de perguntar diretamente a eles. Entretanto, não poderíamos 

escolher os alunos sem saber onde moravam, visto que pretendíamos incluir em nossa 

pesquisa alunos de todas as localidades do bairro Bugio, buscando contemplar o máximo da 

diversidade popular ali existente. 

Solicitamos então ao coordenador que nos conduzisse às salas de aula a fim de 

pudéssemos nos apresentar e comunicar aos alunos o motivo da nossa visita. Com o 

consentimento dos professores, foram retirados da sala de aula todos os alunos que 

declararam morar no bairro Bugio. Visitamos uma sala de aula de cada vez. As duas turmas 

somavam 39 alunos, mas conseguimos reunir apenas 60. Concluímos que 33 moravam em 

bairros circunvizinhos, considerando que três tinham faltado naquele dia. Esses alunos foram 

conduzidos ao refeitório – no momento o único lugar disponível –, onde apresentamos a 

pesquisa e respondemos algumas dúvidas levantadas por eles. Dos 60 alunos, 35 

demostraram interesse em participar. Dos demais, alguns desistiram ao saber que a atividade 

envolveria a família, outros perguntaram o que ganhariam com isso e se eram obrigados a 

participar, e outros ainda disseram que não sabiam o endereço. 

Dos 35 que aceitaram, 29 forneceram o endereço. Os restantes disseram não saber e se 

comprometeram a trazer no outro dia. Explicamos a esses alunos que a participação deles na 

pesquisa estava condicionada à autorização dos pais, que também deveriam participar, e que 

por isso seria necessário realizar uma reunião com eles. Todos, sem exceção, citaram a 

disponibilidade restrita dos pais. Uns só poderiam comparecer em certos dias, outros apenas 

em determinados horários ou turnos. Dessa forma, não foi possível estabelecer um dia ou 

horário consensual em que todos pudessem estar presentes, e, consequentemente, a reunião 

foi descartada. 

Essa circunstância foi confirmada por um dos coordenadores ao tomar conhecimento 

de que a pesquisa também envolveria os pais. Ele relatou que quando marcava uma reunião, 

de cada 100 pais convocados, só compareciam uns 15 ou 20 no máximo. Em face dessa 

constatação, desejou-nos “boa sorte”, deixando-nos apreensivos. Para solucionar o impasse, 

decidimos anotar a disponibilidade dos pais ao lado dos endereços fornecidos pelos alunos, e 

nos dispusemos a visitá-los individualmente para apresentar a pesquisa. Ou seja, fizemos em 

cada residência o que faríamos coletivamente na reunião. Ao analisar as informações obtidas 

sobre os 31 alunos presentes na lista (sendo que os endereços de dois deles foram 

acrescentados posteriormente), pudemos comprovar que correspondiam aos critérios da 

pesquisa: havia alunos de todas as localidades do bairro Bugio, tanto de desempenho regular 

como bem-sucedidos, e de ambos os sexos (do total, 14 eram meninos e 17 eram meninas). 
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Ainda que nossa intenção fosse reduzir a amostra a 12 famílias, procuramos todas 

aquelas cujos endereços constavam na lista, prevendo que algumas não aceitassem ou não 

pudessem participar. Para obedecer os critérios estipulados em relação às características dos 

alunos e suas famílias, confrontamos os endereços dos 31 alunos com os dados levantados 

anteriormente.  

O imprevisto ocorrido deixou-nos bastante preocupados, pois embora tivéssemos 

recebido o apoio da equipe diretiva em tudo que dizia respeito aos alunos e aos assuntos 

internos da instituição, quando se tratava das famílias, tínhamos a impressão de estar 

praticamente sozinhos, uma vez que este parecia ser um assunto totalmente externo à escola. 

Diante de tal cenário, constatamos que desenvolver uma pesquisa desse tipo não é fácil, já 

que ela pode ser considerada benéfica apenas para quem está à frente dela, e não para todos 

os participantes. 

Começamos então a procurar as famílias. Foi uma verdadeira peregrinação, de porta 

em porta, obedecendo aos horários e dias estabelecidos pelos alunos. Todos os endereços 

foram localizados, mas algumas famílias não estavam presentes, outras não podiam participar 

no momento porque tinham a carga horária de trabalho ampliada em virtude dos festejos 

juninos. Outras ainda enfrentavam problemas e não dispunham de tempo para participar. 

Algumas residências foram visitadas até três vezes, sendo que nem sempre as famílias eram 

encontradas. As visitas começaram em uma terça-feira, 5 de junho, um dia antes de os alunos 

fornecerem os endereços. Os questionários foram preenchidos pelas famílias, em nossa 

presença, ao longo de todo o mês de junho. No primeiro dia, visitávamos algumas famílias e 

marcávamos data e hora para o preenchimento do questionário; no dia seguinte, 

começávamos a preencher o questionário e visitávamos outras famílias; e assim por diante. 

Como a participação das famílias se dava de acordo com a disponibilidade de cada uma, 

agendamos visitas pela manhã, à tarde e à noite, em diversos horários e dias, até mesmo nos 

finais de semana. Algumas visitas foram marcadas e remarcadas duas ou três vezes. Outras 

visitas foram feitas de noite, mas não sem que fizéssemos um reconhecimento prévio das 

residências durante o dia, tento em vista a vulnerabilidade do local. 

O prazo que estabelecemos para a coleta de dados era o mês de junho, antes das férias 

dos alunos. Nesse período, conseguimos garantir a participação de 18 famílias, ultrapassando 

a meta estabelecida em relação à quantidade de famílias. Algumas delas tinham agendado sua 

participação para o início do mês de julho, outras tinham deixado o telefone para que 

entrássemos em contato em outro momento. Como o número de famílias abordadas foi 

suficiente para atender os critérios da pesquisa, informamos gentilmente àquelas que 
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procuraram agendar tardiamente sua participação que já dispúnhamos de um número 

suficiente de voluntários. Agradecemos a disponibilidade e o interesse em participar da 

pesquisa e deixamos em aberto a possibilidade de uma eventual participação futura. Todas 

concordaram e se desculparam por não terem podido participar antes. 

Durante a fase de localização das famílias, comparecíamos à escola para recolher os 

endereços dos alunos que haviam prometido trazê-los posteriormente. Destes, somente dois 

informaram os endereços, alguns não deram satisfação e outros disseram que realmente não 

sabiam. Quando entramos em contato com uma coordenadora para levantar dados para a 

pesquisa, comentamos que nos surpreendia o fato de que alguns alunos não soubessem seu 

próprio endereço, embora tivessem entre 12 e 14 anos. 

A coordenadora disse que esse fato constituía um problema para a escola, e explicou: 

não é que não soubessem o endereço, mas as casas desses alunos frequentemente não tinham 

endereços regularizados, pois ficavam em localidades do bairro Bugio ainda sem registro 

oficial. Para se matricularem, informavam o endereço de outra pessoa, e entregavam 

comprovantes de residência tais como faturas de água, energia ou telefone também no nome 

de terceiros. Por isso, quando ocorria algum problema, a direção tinha dificuldades para 

localizar os pais ou responsáveis. 

Ao chegarmos no primeiro endereço localizado, fomos atendidos por um pai (o único 

pai a participar da pesquisa, visto que em todos os demais casos foram as mães quem 

participaram). Recebeu-nos muito bem, aceitou participar sem objeções e se comprometeu a 

contribuir no que fosse preciso. Assim, marcamos dia e hora para o preenchimento do 

questionário. Depois desse atendimento, sentimo-nos encorajados a continuar buscando os 

outros endereços. Fomos bem recebidos por todas as famílias que encontrávamos em casa. 

Nenhuma delas fez objeções, exceto uma, que nos indagou: “Ela (a filha) quer participar”? 

Respondemos: “Sim, foi ela que nos deu o endereço e nos informou o horário que a senhora 

estaria em casa”. Ela nos respondeu: “Então tudo bem, pode entrar”. Essa postura 

evidenciava o prestígio da filha junto à família, ao ter sua vontade considerada em primeiro 

lugar. Outro fato interessante que observamos no início da investigação é que todos os alunos 

que aceitaram participar da pesquisa forneceram os endereços e informaram o horário em que 

seus pais estariam em casa sem pedir a autorização destes. Os pais, ao serem visitados, não 

manifestaram nenhuma contrariedade a esse respeito, o que demonstrava a importância que 

davam aos assuntos relacionados à escola. 

Conforme já ressaltamos anteriormente, em decorrência da falta de tempo para 

entrevistar todos os membros das famílias pesquisadas, buscamos entrevistar apenas aqueles 
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que os alunos consideravam os maiores responsáveis pela sua educação escolar. Na tabela a 

seguir, especificamos os familiares com maior representatividade na educação escolar dos 

alunos/filhos investigados, bem como o sexo destes últimos. 

 

FAMÍLIAS 

 

PRINCIPAL REPRESENTANTE DA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

FILHOS/SEXO 

F(feminino) 

M(masculino) 

A Mãe = A(M) FA(F) 

B Mãe = B(M) FB(F) 

C Mãe = C(M) FC(M) 

D Mãe = D(M) FD(F) 

E Mãe = E(M) FE(F) 

F Mãe = F(M) FF(M) 

G Pai = G(P) FG(M) 

H Mãe = H(M) FH(F) 

I Mãe = I(M) FI(M) 

J Mãe = J(M) FJ(M) 

L Mãe = L(M) FL(M) 

M Mãe = M(M) FM(F) 

Quadro 2 – Principal representante da educação escolar e sexo dos alunos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

Legenda: Representante da educação escolar, M(mãe), P(pai). 

 

3.7 – Aplicação dos instrumentos de pesquisa 

3.7.1 – Questionário  

Os questionários foram aplicados primeiramente às famílias dos alunos, visto que era 

necessária a autorização delas a fim de que estes pudessem participar da pesquisa. Conforme 

explicamos anteriormente, diante da possibilidade de nos depararmos com familiares de 

pouca instrução formal, para os quais a aplicação de um questionário escrito seria inviável, 

decidimos aplicar os questionários oralmente e, para obter um melhor aproveitamento das 

respostas, optamos também por gravar as falas em áudio, evitando assim possíveis 

inconvenientes posteriores, como falha de memória e/ou distorção dos fatos. 

Em geral, o nível de escolaridade formal dos familiares investigados variava do 

ensino fundamental ao superior, mas encontramos também pessoas não alfabetizadas e com 

pouco domínio da leitura e da escrita. Para nossa surpresa, todos os familiares optaram por 

responder o questionário oralmente. Isso favoreceu respostas mais extensas, que incluíam 

histórias e relatos de experiências e situações ocorridas no passado. Além disso, o diálogo 

permitiu um melhor esclarecimento do sentido de certas expressões utilizadas pelos 
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informantes, como “ser um cidadão de bem ou um bom cidadão”, “ser alguém na vida”, “ter 

um futuro melhor”, “ser nada ou não ser ninguém”. Graças à conversa, pudemos também 

adquirir informações mais particulares a respeito da configuração e da renda familiar. 

Constatamos as vantagens da oralidade já na visita ao primeiro familiar, o qual, apesar 

de ter ensino médio completo e dominar a leitura e a escrita, pediu para responder às 

perguntas oralmente. Percebemos que desse modo tirava-se melhor proveito da participação 

das famílias, uma vez que que o vínculo estabelecido entre investigador e investigado criava 

uma interação mais satisfatória. Da segunda visita em diante, sempre dávamos à família a 

opção de responder as perguntas por escrito ou oralmente. 

Para não correr o risco de fugir às questões propostas, não prescindimos o 

questionário e conduzimos as perguntas da mesma forma em todos os casos, sendo que o 

tamanho das respostas ficou a critério de cada familiar, em virtude de alguns sentirem-se 

mais à vontade ou serem mais desinibidas que outros. Embora os investigados tenham 

respondido antecipadamente algumas perguntas durante seus relatos, todas as perguntas 

contidas no questionário foram feitas na ordem previamente estabelecida.  

Como as perguntas do questionário eram abertas, o informante podia respondê-las de 

maneira livre, emitindo opiniões e usando uma linguagem própria. As respostas eram dadas 

no decorrer de uma conversa informal, e as perguntas que estavam escritas na primeira 

pessoa puderam ser passadas de forma natural para a terceira pessoa. 

Embora não tivéssemos planejado proceder dessa forma, o resultado foi muito 

satisfatório, pois essa informalidade deu lugar a que, em meio a uma pergunta e outra, 

fluíssem depoimentos e relatos que enriqueciam as respostas. Se os questionários fossem 

simplesmente entregues aos familiares, cabendo ao pesquisador apenas aguardar o seu 

preenchimento, o desenvolvimento da pesquisa poderia ser prejudicado, uma vez que não se 

estabeleceria uma interação que ensejasse a aproximação necessária para um segundo ou 

terceiro encontro. Portanto, comprovamos na prática que, embora diante de um grupo de 

pessoas o preenchimento por escrito do questionário pareça de fato mais viável; em um 

atendimento individual, como foi o nosso caso, deve-se preferir as respostas orais. 

O questionário foi respondido por todas as famílias alfabetizadas e não alfabetizadas. 

As perguntas foram reformuladas, esclarecidas e repetidas conforme as necessidades 

específicas de cada uma das famílias. A liberdade proporcionada aos familiares possibilitou 

que obtivéssemos as informações desejadas de forma rápida e fluida, além de criar ocasiões 

para que avaliássemos suas atitudes com base naquilo que era dito e como era dito. 
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Antes de iniciarmos o preenchimento do questionário, apresentamos às famílias o 

documento de consentimento esclarecido, por meio do qual explicamos a finalidade da 

pesquisa e explicitamos os direitos dos investigados e o nosso compromisso com as 

informações adquiridas. Adequamos a linguagem utilizada durante o preenchimento do 

questionário a cada família. Não demonstramos pressa ou impaciência, e demos tempo 

suficiente para que cada informante respondesse as perguntas de acordo com seu próprio 

ritmo. Todas as respostas foram consideradas corretas, tendo em vista que respeitavam o 

ponto de vista de cada família investigada. Quando ocorriam digressões durante as respostas, 

esperávamos até que o informante terminasse de falar, sem qualquer interferência da nossa 

parte, e em seguida retomávamos a pergunta. Dessa forma, todas as perguntas eram 

respondidas, ainda que alguns familiares tivessem dificuldades para expressar suas 

percepções. 

Como as visitas foram agendadas de acordo com a disponibilidade de cada família, o 

preenchimento dos questionários não se deu em um momento inoportuno, circunstância que 

contribuiu para que os familiares estivessem bem-dispostos e solícitos para prestar as 

informações solicitadas. O tempo de preenchimento dos questionários ficou em torno de 30 a 

40 minutos. Nos casos em que o preenchimento durou menos tempo, as famílias foram mais 

sucintas nas respostas e diálogos, sem prejuízo das informações solicitadas. 

Preenchidos os questionários, retornamos à escola e entramos novamente em contato 

com a equipe diretiva. Mostramos os documentos assinados pelos pais, confirmando a 

participação deles e dos filhos na pesquisa . Um dos coordenadores pediu a lista dos alunos 

que tinham sido autorizados pelas famílias a participar da pesquisa, dirigiu-se às salas de aula 

acompanhado do pesquisador e convocou os alunos para responderem aos questionários. Os 

alunos foram conduzidos à biblioteca, local que a equipe diretiva havia disponibilizado para 

este fim. Em seguida, entregamos os questionários aos alunos e lhes explicamos como 

preenchê-los. De todos os alunos escolhidos para participar da pesquisa, apenas um estava 

ausente, caso que já era previsto. Para solucionar esse caso específico, contatamos os 

dirigentes em outra ocasião para saber se o aluno faltante havia comparecido à escola, e, ao 

verificar que sim, fomos até o local e aplicamos o questionário individualmente a esse aluno. 

Ao receberem os questionários, todos os alunos se admiraram com a quantidade de 

perguntas. Prevíamos propor, caso os alunos achassem o questionário muito extenso, que o 

preenchimento fosse feito em dois momentos. Porém, só o faríamos essa proposta caso eles 

reclamassem insistentemente, o que não aconteceu. Mostraram-se admirados a princípio, mas 

não reclamaram. Em face disso, o questionário foi respondido de uma só vez, sem nenhum 
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incidente. O tempo de preenchimento variou de 35 a 45 minutos. Durante esse tempo, os 

alunos apresentaram algumas dúvidas, que foram devidamente esclarecidas, mas em nenhum 

demonstraram insatisfação, mau humor ou indisposição. 

3.7.2 – Entrevista 

A segunda etapa da pesquisa, que consistiu na realização das entrevistas, teve início 

entre o final do mês de julho e o início do mês de agosto. Essa etapa foi menos exaustiva e 

mais rápida que a aplicação dos questionários. Visto que já tínhamos estabelecido uma 

relação com as famílias, não foi preciso esperar que os alunos retornassem às aulas – que 

recomeçariam apenas em 22 de agosto de 2012 –, para dar prosseguimento à pesquisa. 

A localização prévia dos endereços também contribuiu a que tivéssemos um melhor 

conhecimento da região e dos dias e horários em que podíamos encontrar as famílias em casa. 

Além disso, como as próprias famílias haviam se comprometido a nos receber novamente 

caso precisássemos de outras informações ou de eventuais esclarecimentos, todo o processo 

fluiu com maior rapidez e facilidade. Só tínhamos o telefone de algumas famílias, com as 

quais entramos em contato para marcar o dia e o horário da entrevista. As demais foram 

visitadas sem aviso prévio, respeitando a disponibilidade informada anteriormente pelos 

alunos. Apesar das visitas inesperadas, fomos bem recebidos; e para nossa surpresa, pudemos 

realizar as entrevistas naquele momento mesmo, sem que fosse preciso retornar em outra 

ocasião, como ocorrera nas primeiras vezes. Essas circunstâncias favoráveis repetiram-se 

com sete das oito famílias visitadas. Somente uma delas não foi encontrada, pois havia se 

mudado para outra localidade do bairro. Pedimos informações aos vizinhos, mas estes não 

souberam dizer para onde essa família teria ido. Também pedimos informações a outras 

famílias pesquisadas que moravam na mesma localidade, mas foi igualmente em vão. 

Consequentemente, tivemos que esperar o reinício das aulas para retomarmos o contato com 

essa família. Outro fato ocorrido durante essa etapa foi a ausência inesperada do único pai a 

participar da pesquisa, em razão de ter-se mudado após se separar da esposa. Esta nos 

informou que os dois estavam em processo de separação e que o pai da criança morava em 

outra casa na mesma localidade. De posse do endereço, encontramos facilmente a casa e 

fomos bem recebidos por esse pai, que aceitou continuar participando da nossa pesquisa. Ele 

comentou durante a entrevista que estava arrependido de ter -se excedido na bebida, por 

causa da separação, mas garantiu que esse problema seria brevemente solucionado.  
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As entrevistas foram realizadas com os alunos e suas famílias em suas próprias 

residências. Pedíamos gentilmente às famílias que as entrevistas fossem feitas de forma 

separada – primeiro a criança, depois a família. Os pais, com toda a disponibilidade e 

compreensão, afastavam-se durante as entrevistas dos filhos. Essa medida foi tomada para 

evitar influências nas respostas de ambas as partes, e para que as crianças não se sentissem 

constrangidas na presença dos pais. Cada entrevista durou entre 20 a 30 minutos. Alguns 

alunos sentiram-se à vontade durante a entrevista, outros demonstraram timidez. As 

perguntas foram todas respondidas, embora as respostas não apresentassem a mesma 

desenvoltura que aquelas do questionário. As famílias repetiram o que haviam dito no 

encontro anterior, porém abreviando um pouco os relatos. As conversas informais ocorridas 

após as entrevistas estenderam-se um pouco mais, chegando em alguns casos a ultrapassar os 

30 minutos da entrevista. Durante essas conversas, alguns familiares fizeram perguntas sobre 

a pesquisa, demostrando curiosidade e interesse, outros relacionaram-se à vida pessoal da 

pesquisadora, entre outras coisas. Por fim, despedimo-nos, agradecemos pela boa vontade 

que haviam demonstrado ao participar da pesquisa e pedimos desculpas pela visita 

inesperada. As famílias disseram que não tinha problema e que poderíamos retornar quantas 

vezes quiséssemos ou fossem necessárias.  

Infelizmente, por falta de tempo, as entrevistas não foram analisadas conforme o 

previsto, mas serviram para esclarecer as expressões utilizadas pelos alunos no 

preenchimento dos questionários, possibilitando uma melhor compreensão de suas respostas 

e consequentemente uma melhor interpretação e análise dos dados coletados.  

3.8 – Caracterização dos sujeitos da investigação científica  

Neste tópico descrevemos e examinamos algumas características socioculturais das 

famílias dos alunos/filhos participantes da investigação. Julgamos que este procedimento é de 

suma importância para a investigação, uma vez que aponta elementos úteis para o 

conhecimento do universo de relações em que os participantes estão inseridos, possibilitando 

o entendimento do sujeito dentro do contexto em que vive. Nesse sentido, identificamos 

inicialmente a composição familiar, a quantidade de membros das famílias e a renda. Tais 

elementos não constituem, por si mesmos, aspectos determinantes da conduta desses 

participantes, mas, segundo Zago (2007), a realidade é encarnada em seres sociais concretos, 

que, através de redes de convivência e de interdependência, irão construir a relação com o 

mundo social, com outros indivíduos, com a escola e consigo mesmos.  
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As famílias investigadas neste estudo são de origem popular, e consequentemente 

enfrentam problemas de desemprego e baixos salários, têm acesso precário a serviços 

públicos como saúde e educação e moram em um bairro (Bugio) localizado na periferia da 

cidade de Aracaju/SE, onde há carência de equipamentos urbanos como saneamento básico, 

energia elétrica e esgoto. No entanto, essas famílias adotam comportamentos de participação 

e envolvimento com a vida escolar dos seus filhos, que se “[...] expressam em um estilo de 

vida, fruto de seu capital econômico e de outros capitais
17

, incorporados pelos sujeitos e 

convertidos em habitus
18

, enquanto sistemas de disposição duráveis e transponíveis e 

princípio unificador e gerador de todas as práticas” (ROMANELLI, 2003, p.249, grifos do 

autor), e que se configuram como estratégias de investimento escolar, tendo em vista o 

sucesso escolar dos seus filhos sustentado numa relação harmoniosa com a escola.  

3.8.1 – Composição, quantidade de membros, renda familiar, nível de escolarização da 

família e outras informações 

A composição das famílias pesquisadas confirmou o resultado de algumas pesquisas 

que abordaram essa temática, dado que evidenciam a predominância da composição da 

família nuclear como organização doméstica, constituída por pai, mãe e filhos. Das 12 

famílias pesquisadas, quatro são nucleares – (D(M), E(M), F(M), G(P)) – formadas por laços 

consanguíneos. As demais famílias apresentam estruturas diferenciadas devido à separação 

conjugal ou em função de estratégias de sobrevivência. 

FAMÍLIAS TIPOS DE 

COMPOSIÇÃO 

DAS 

FAMÍLIAS  

QUANT. DE MEMBROS DAS FAMÍLIAS.  

N M R E  

A(M)    X 6 

B(M)   X  3 

C(M)  X   2 

D(M) X    5 

E(M) X    4 

                                                 

 
17 Capital cultural, segundo Bourdieu (1998), refere-se a um conjunto de estratégias, valores e 

disposições promovidos principalmente pela família, pela escola e demais agentes da educação. O 

capital existe em três estados, que são: capital cultural incorporado, sob forma de disposições duráveis 

do organismo; capital cultural objetivado, sob forma de bens culturais (livros, máquinas e outras 

coisas); e capital cultural institucionalizado, consolidado nos títulos e certificados escolares. 

18 Segundo Bourdieu (1998), habitus se refere a um sistema de disposições de cultura, sistema este 

estruturado de maneira cumulativa, que traduziria uma certa homogeneidade ou coerência de gosto de 

acordo com as experiências socializadoras de cada um. 
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F(M) X    4 

G(P) X    4 

H(M)  X   5 

I(M)  X   3 

J(M)   X  4 

L(M)   X  3 

M(M)    X 9 

Quadro 3 – Tipos de composição e quantidade de membros das famílias 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012 

Legenda: N (nuclear); M (monoparental); R (reconstituída); E (extensa) 

 

As famílias C(M), H(M) e I(M) são monoparentais chefiadas por mulheres. Apesar da 

ausência do pai, as mães tentam garantir uma vida familiar, resguardando um espaço familiar 

e preservando a singularidade da família. Isso não é fácil, tendo em vista o acúmulo de 

responsabilidades assumidas por um único membro da família, no presente caso a mulher, 

que zela pela educação e o cuidado dos filhos, além das lidar com as dificuldades que podem 

advir desse tipo de situação. 

Três das famílias pesquisadas – B(M), J(M), L(M) – podem ser consideradas 

reconstituídas ou recompostas, as quais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), são formadas por indivíduos separados ou divorciados que iniciam 

uma nova união, formam um novo arranjo, especialmente no caso da presença de crianças. 

Esse tipo de família ocorre quando o casal convive com filhos nascidos de relacionamentos 

anteriores. Conforme observa Romanelli (2003), apesar de ainda predominar a composição 

da família nuclear “[...] atualmente, registra-se aumento de famílias chefiadas por mulheres, 

que se encontram entre as mais pobres, e de família recomposta, fruto de duas ou mais uniões 

de um ou de ambos os parceiros” (p.249). 

Por fim, as duas últimas famílias – A(M) e M(M) – são extensas ou ampliadas; 

compostas por membros de diferentes níveis de consanguinidade, unidos em virtude da 

dificuldade de sobrevivência acarretada pelas adversidades da vida. A família A(M) é 

composta pela mãe e pelas duas filhas, sendo que uma das filhas é casada, mora com o 

marido dentro da casa e tem dois filhos que ficam sob os cuidados da mãe (avó) para que a 

filha e o genro possam trabalhar. A família M(M) é composta por duas famílias, sendo uma 

das famílias formada pela mãe investigada e a outra pela irmã dela. “[...] Essa diversidade 

resulta em estilos de vida peculiares, com formas de sociabilidade específicas, o que redunda 

em modos distintos de relacionamentos entre pais e filhos, inclusive no que diz respeito à 

escolarização desses” (ROMANELLI, 2003, p.249).  
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Em relação à quantidade de membros das famílias, verificamos que a maioria das 

famílias pesquisadas não é extensa. Só duas famílias diferem neste quesito, uma composta 

por seis membros e a outra por nove membros. Esse quadro é condizente com a pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), que constatou que as famílias de 

origem popular que eram consideradas muito extensas vêm sofrendo redução em decorrência 

das mudanças ocorridas no meio social, resultado do declínio da fecundidade e do aumento 

da esperança de vida ao nascer, causados pela inserção da mulher no mercado de trabalho e 

pela evolução da ciência em relação à expectativa de vida. Atualmente, as famílias estão 

menores, causando um estreitamento significativo na base da pirâmide que representa a 

população brasileira, o que aponta para a redução do contingente das crianças e adolescentes 

de até 19 anos de idade. Enquanto em 1999 a proporção desse grupo na população total era de 

40,1%, em 2009 esta participação diminuiu para 32,8%.  

A renda das famílias pesquisadas é difícil de ser contabilizada, visto que: a) algumas 

sobrevivem apenas com o bolsa família
19

, um benefício cujo valor não é fixo e pode variar de 

família para família; b) há outros membros na família que trabalham para completar a renda 

familiar, sendo este trabalho formal ou informal; c) algumas famílias recebem pensão 

alimentícia dos filhos de relacionamentos anteriores. Vale ressaltar que não vamos considerar 

essas rendas extrafamiliares na nossa estimativa e que, no caso do bolsa família, não sabemos 

qual é o valor efetivamente recebido pelas famílias (elas mesmas não sabem informar, 

alegando que a quantia pode variar até mesmo de um mês para o outro). Portanto, vamos 

computar apenas a renda familiar que, segundo essas famílias, é a “garantida do mês”. Desse 

modo, as famílias A(M), B(M), C(M), H(M) recebem só o bolsa família; as famílias D(M), 

E(M) e I(M) recebem um salário mínimo mais o bolsa família, e as famílias F(M), G(P), 

J(M), L(M) e M(M) recebem dois salários mínimos e não recebem bolsa família.  

Os níveis de escolaridade das famílias vão desde o ensino fundamental incompleto ao 

nível superior completo. As famílias A(M), B(M) e C(M) possuem o nível fundamental 

incompleto. Essas famílias não são alfabetizadas ou têm pouquíssimo domínio da leitura e da 

escrita. As famílias D(M) e E(M) têm o nível fundamental completo e são alfabetizadas. As 

famílias F(M), G(P), H(M) e I(M) possuem o nível médio completo, e as famílias J(M), 

                                                 

 
19 O programa bolsa família (PBF) é o programa de transferência direta de renda que beneficia 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano 

Brasil sem Miséria (BSM), que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda 

familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e 

no acesso aos serviços públicos (informações retiradas do site mds.gov.br no dia 13/12/2012). 
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L(M), M(M) têm o nível superior completo. Das três últimas, todas são formadas por 

faculdades ou universidades particulares. A primeira é formada em administração em 

educação a distância e trabalha como auxiliar administrativa; a segunda está se formando em 

pedagogia e trabalha em dois colégios da comunidade, um público como estagiária e o outro 

particular. A terceira é formada em pedagogia e trabalha em dois colégios particulares da 

comunidade.  

Nesse contexto, segundo Romanelli (2003), as novas pesquisas que abordam a relação 

da escola com a família de origem popular registram mudanças na composição das famílias 

pobres. “[...] Os resultados da pesquisa mostram que a nova pobreza é constituída por 

famílias com maior grau de escolaridade, com poucos filhos” (p.246). 

Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias pesquisas, nenhum de 

seus filhos trabalha. Fora do mercado de trabalho, essas crianças têm maior disponibilidade 

para se dedicar às atividades escolares. Sabemos que um dos requisitos para receber o 

benefício do programa Bolsa Família é que o filho não trabalhe e se dedique exclusivamente 

aos estudos. Contudo, as famílias investigadas que são beneficiadas pelo programa em 

nenhum momento demonstraram que seus filhos frequentavam a escola por causa do 

benefício.  

Todas as famílias, embora algumas não tenham conhecimento de como funciona ou 

como está organizado o sistema educacional, desejam que seus filhos tenham uma educação 

prolongada. Aquelas famílias que não tinham conhecimento do sistema educacional 

posicionaram-se assim: “Quero que meu filho vá até o final, o lugar mais alto”. Algumas 

delas perguntaram: “Onde é o final?”. Já as famílias que tinham conhecimento do sistema 

educacional falavam com clareza e determinação: “Quero que meu filho faça uma faculdade 

ou universidade”. Conforme aponta Zago:  

Um motor importante dessa motivação está sustentado na demanda do 

mercado de trabalho e, de forma recorrente, no desejo de superação da 

condição familiar, apoiado na crença do ensino superior como possibilidade 

de acesso à ocupação mais qualificada, de melhor remuneração e prestígio 

social. Mas as mudanças não são unicamente de ordem econômica e 

profissionalizante, elas representam também uma ‘mudança subjetiva’ 

(MARIZ ET al., 1999:326), de reconhecimento social, ampliação de 

conhecimento e participação na sociedade (ZAGO, 2007, p.14).  

A fim de que seus filhos tenham um percurso de escolarização prolongada, a 

participação dessas famílias pesquisadas no processo educativo verificou-se de duas 

maneiras. Nas famílias com pouca escolarização, a assistência ao filho é mais de ordem moral 



92 

 

e simbólica, a qual, segundo Zago (2007), se traduz na valorização do estudo e da escola, no 

apoio encorajador ao filho diante das dificuldades enfrentadas na escola e no elogio diante 

dos bons resultados escolares alcançados. No tocante às famílias com escolarização mais 

elevada, a assistência ao filho assemelha-se à conduta das famílias das camadas médias, por 

meio de atitudes como a orientação das tarefas escolares e o incentivo ao estudo e à leitura. 

Isso não quer dizer que as famílias com nível de escolarização mais baixa não tenham 

condutas semelhantes àquelas das famílias das camadas médias, que, mesmo sem ter muito 

conhecimento acerca dos assuntos abordados nas tarefas escolares dos seus filhos, folheiam 

seus cadernos e cobram que as tarefas sejam feitas; não quer dizer também que as famílias 

com nível de escolarização mais elevado não se utilizem da assistência de ordem moral e 

simbólica. Portanto, as famílias de origem popular “[...] intervêm, de certa forma, em 

decisões da escola, visando, a partir de sua lógica, a dar melhor escolarização aos filhos” 

(PAIXÃO, 2007, p.240). 

Os filhos das famílias pesquisadas têm idades ente 12 e 14 anos e não possuem 

histórico de reprovação. A distorção idade/série dos que estão com 14 anos e ainda cursando 

o 8
o 

ano ocorre, segundo o relato das famílias, devido a problemas familiares como mudança 

de residência e outros. Em relação às notas dos alunos, os seis que estão classificados como 

bem-sucedidos, com notas acima da média, são: FA(F), FB(F), FD(F), FH(F), FJ(F) e FL(M). 

Como podemos notar, a maior parte dos alunos é do sexo feminino, constatação que confirma 

os resultados de algumas pesquisas que apontam que o desempenho escolar das meninas é 

melhor que o dos meninos. É importante salientar que os alunos com as maiores notas entre 

os bem-sucedidos são FA(F), FB(F), que são alunas pertencentes à família cujo principal 

representante de sua educação escolar é analfabeto ou possui pouquíssima habilidade com a 

leitura e a escrita. Esse fato corrobora a constatação de Zago (2007), em pesquisa realizada 

com alunos/filhos de famílias de origem popular, segundo a qual: “[...] não basta ter pais 

detentores de um forte capital econômico e cultural para que o filho tenha sucesso nos 

estudos, do mesmo modo que a ausência desses capitais não determina necessariamente” 

(2007, p.136) se o filho terá um bom desempenho ou não na escola. Zago afirma (2007) ainda 

que não foram encontrados “[...] conceitos que deem conta da própria lógica dos meios 

populares quando se trata da escolarização” (2007, p.149) dos seus filhos, em razão da 

presença da família popular na escolarização dos filhos ser muito variável. 

Gostaríamos de fazer uma análise mais aprofundada e detalhada dos dados recolhidos 

dos alunos e suas famílias; contudo, em virtude do tempo limitado, isso não foi possível. 
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Entretanto, pretendemos continuar desenvolvendo análises sobre o tema para futuramente 

divulgá-las em artigos científicos ou em outros estudos. 
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4 – REFLETINDO SOBRE OS DADOS COLETADOS 

O propósito deste estudo é investigar o sentido que as famílias de origem popular 

atribuem à escola e se este sentido estabelece alguma relação com o sentido atribuído à escola 

pelos seus filhos. Para isso, será preciso buscar uma compreensão do mundo dessas famílias, 

que se constitui por meio da construção de uma realidade que é dotada de sentido. Este 

sentido apresenta-se à dimensão do vivido, do construído cotidianamente, num processo de 

interação com o meio social que os envolve. Portanto, o sentido desvelado neste estudo é 

proveniente de um espaço e tempo, de um determinado contexto, de modo que os 

investigados constroem suas experiências de vida “[...] num mundo que delimita 

potencialidades, circunstâncias e limitações” (VELHO, 1986, apud TEIXEIRA, 1996, p.182) 

e que, para ser compreendido, deve ser considerado e não julgado.  

4.1 – O sentido atribuído à escola pelas famílias: limites e perspectivas  

Tabela 1 – Respostas das famílias às perguntas do bloco temático 1: “Eu e a escola” 

 

Bloco 1: Eu e a escola 

 

Q.1 – A escola para mim é... 

Q.2 – A escola é um local que eu... 

Q.3 – Quando eu falo na escola eu me sinto... 

 

Argumentos centrais  Categorias Percentual 

(%) 

Q.1 - (é boa/ é ótima/ não tenho 

queixa dela/ é bom para a vida no 

futuro) 

Escola ideal e para a vida futura  19,4% 

Q.2 – (ensina a ler e a 

escrever/ensina coisas boas/ocupa 

as crianças para não ficarem na 

rua/ meu filho tá guardado/tem 

oportunidade do mercado de 

trabalho/ é a segunda casa/ 

segundo lar/segunda família)  

Escola como local que ensina, preenche 

o tempo, seguro, profissional e segunda 

casa 

77,9 

Q.3 – (sinto prazer/me sinto 

satisfeita/bem/feliz) 

 

(sinto tristeza/um pouco triste) 

Escola causa sentimento positivo 27,8% 

Escola causa sentimento negativo 16,7% 

Tabela 1 – Respostas das famílias às perguntas do bloco temático 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A escola para mim é... 

Para 19,4% das famílias a escola é perfeita. Tais famílias veem a escola com elevada 

aspiração e não encontram defeitos nela. A escola é ótima porque ensina coisas aos seus 

filhos, e esses ensinamentos, segundo as famílias, são de grande importância para o futuro. 

Associam a função da escola à melhora das condições de vida. Nessa perspectiva, a escola 

corresponde ao meio para alcançar esse objetivo. Tal percepção é evidenciada no relato a 

abaixo. 

Boa, é boa, é ótima. Não tenho queixa dela, é ela que ensina o meu filho, é 

importante pra mim (resposta dada pela família C(M) à questão 1). 

 

É importante, porque aprende a ler e a escrever. É bom para a vida no 

futuro, para minha filha. Todas as mães quer isso pro seu filho, só quer o 

melhor pro seu filho. Espero que ela me dê gosto, né? É a única filha 

mulher, eu conto com ajuda dela, né? Eu empurrando, dando força, pra ela 

ser pessoa de bem mais tarde, pra não sofrer, nem ela, nem eu (resposta 

dada pela família B(M) à questão 1). 

Pessoa de bem – é estudar, trabalhar, se dedicar, entendeu? Não se misturar 

com pessoas que não deve, pra mim é isso tudo (esclarecimento dado pela 

família B(M) durante a entrevista). 

As famílias sabem que a escola tem a função de ensinar. Ainda que algumas não 

conheçam o conceito de escola, sabem a função que esta exerce no meio social. Portanto, a 

escola para estas famílias: 

É uma coisa muito importante, não sei nem o que é direito. É uma coisa 

importante porque educa, ensina. Entendeu? Ensina as crianças, para não 

deixar esses meninos no mundo sem aprender e fazer coisas erradas. Criança 

não pode tá fora da escola, se não faz coisas erradas (resposta dada pela 

família FA(M) à questão 1). 

A escola, ao longo de sua históriaem razão de sua incumbência de preparar as novas 

gerações para a vida social e transmitir-lhes os conhecimentos deixados pelas gerações 

passadas, foi recebendo toda uma estrutura e organização para que pudesse desempenhar suas 

funções educativas. Entretanto, para as famílias de origem popular, ela acabou assumindo 

outras funções que não as estritamente educativas, como por exemplo: preencher o tempo; 

minimizar o tempo ocioso que os filhos passam na rua; provê-los de um local seguro, tendo 
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em vista em que o ambiente onde moram essas famílias é vulnerável
20

. Nessa percepção, a 

escola é vista como um espaço seguro, onde os filhos estão protegidos e não se expõem aos 

riscos inerentes à vida urbana em meios vulneráveis. É também um local de 

profissionalização, pois as famílias veem a escola como um local que qualifica seus filhos 

profissionalmente para, no futuro, exercer uma função no mercado de trabalho. Esse tipo de 

associação está fortemente presente nas falas dos investigados. 

A escola é importante, né? Para a educação do ser humano em geral, 

aprende a ler, a escrever, ocupa as crianças para não ficarem na rua fazendo 

besteira (resposta dada pela família I(M) à questão 2). 

As famílias associam a escola aos seus próprios desejos e sonhos em relação ao futuro 

dos filhos ou como meio de resolver problemas do quotidiano, afastando os filhos de um 

contexto vulnerável. Nesta relação, o saber ocupa um segundo plano, a partir do momento em 

que a aquisição do saber ou conhecimento passa a ser importante apenas para alcançar uma 

vida melhor no futuro, para preencher o tempo, para ter um bom emprego ou porque estar na 

escola é seguro. Esta relação com o saber, segundo Charlot (2005), torna-se frágil, pois o que 

a escola tenta ensinar aos filhos não faz sentido em si mesmo, mas somente em um futuro 

distante. 

Como explicitamos anteriormente, essa relação de complementaridade entre a escola e 

a família tem origem histórica. O desenvolvimento social veio acompanhado de avanços 

científicos e tecnológicos que impulsionaram a industrialização e exigiram um novo perfil de 

trabalhador. Com isso, a educação dos filhos, que era integralmente realizada pela família, 

passou a ser dividida com a escola, tendo em vista a necessidade de criar uma educação 

formal, intencionalmente direcionada para atender as exigências sociais do sistema capitalista 

então emergente. Tal situação consagrou a escola como uma instituição imprescindível para 

essas famílias, que não se consideravam mais capazes de assumir integralmente a educação 

dos seus filhos. 

No âmbito da nossa pesquisa, há famílias que se consideram menos importantes que a 

escola no tocante à educação de seus filhos. Outras, apesar de reconhecerem a superioridade 

                                                 

 
20 Nesse estudo, [...] a noção de vulnerabilidade social (configurações vulneráveis) parece-nos 

ferramenta útil para compreender a situação em foco, uma vez que, ultrapassando as marcas das 

características de renda, engloba não apenas a incerteza, a insegurança e a exposição ao risco 

produzido por contextos socioeconômicos desfavoráveis, bem como a disponibilidade de estratégias e 

recursos que permitam o enfrentamento das dificuldades que atingem esses indivíduos (TEIXEIRA, 

2011, p.45). 
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da escola nesse aspecto, não se consideram menos importantes que aquela, pois percebem 

que desempenham uma função complementar e têm maior autoridade sobre os filhos. As 

respostas dadas por essas famílias reforçam o caráter histórico da educação escolar enquanto 

complemento da educação familiar. O papel da escola é tido como auxiliar, suplementar ao 

da família. Tal posição é claramente assumida nas falas a seguir. 

Um complemento da família, porque quando meu filho não tá em casa, ele 

tá na escola. A educação em casa, a família é uma coisa e a escola é outra 

coisa e, uma completa a outra (resposta dada pela família M(M) à questão 

2).  

 

Como já falei, é um local que eu considero como uma segunda casa, porque 

lá meu filho tá guardado e aprendendo boas coisas (resposta dada pela 

família J(M) à questão 2).  

As famílias estabelecem uma parceria com a escola, quer essa parceria seja 

reconhecida pela escola ou não. Sabem que os conhecimentos transmitidos por esta são de 

grande importância para a formação dos seus filhos e têm consciência de que a educação 

familiar é necessária, porém insuficiente para proporcionar o tipo de formação cobrada e 

exigida pela sociedade contemporânea. Essa relação fica evidente quando uma família diz 

que a escola  

é a continuação do lar, né? A continuação da casa, a gente acompanha os 

filhos pra dar continuação da casa (resposta dada pela família G(P) à 

questão 2). 

Dentro de suas limitações, essas famílias sabem que seu papel é criar condições no 

seio familiar para que a escola atue de maneira eficiente e contribua para o aprendizado dos 

filhos. Para participar do processo educativo, as famílias propõem-se a colaborar com a 

escola por meio de certas condutas, como por exemplo: não deixar que os filhos faltem às 

aulas; cobrar obediência aos professores e dirigentes; respeitar as normas estabelecidas pela 

escola; cobrar o cumprimento das tarefas que são enviadas para casa, etc. A escola e a família 

são espaços de aprendizagem diferentes, porém interligados, em função de um exercer 

impacto sobre o outro. São, portanto, instâncias complementares e fundamentais para a 

formação dos indivíduos. 

Quando eu falo na escola eu me sinto... 

Verificamos que para 27,8% das famílias, a escola despertava sentimentos positivos, 

como prazer, satisfação, alegria, etc. Para algumas, esses sentimentos positivos estavam 
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associados ao fato de terem conseguido dar prosseguimento aos estudos, que haviam sido 

interrompidos no passado. Para outras, estavam associados à experiência de vida, pois 

desejavam transmitir aos filhos a importância da escola e evitar que eles cometessem os 

mesmos erros cometidos por elas no passado e se arrependessem. Já outras famílias (16,7%), 

expressaram sentimentos negativos sobre a escola, recordando que no passado não atribuíram 

a essa instituição a importância que deveriam. De acordo com essas famílias, a pouca 

importância dada à escola no passado foi a causa dos seus problemas financeiros no presente. 

Por isso as famílias sentem-se 

bem por saber hoje o valor dela (escola) e poder passar para meus filhos, 

triste por não ter dado valor na minha juventude, né? (resposta dada pela 

família G(P) à questão 3). 

 

Me sinto bem, por ter a oportunidade de corrigir uma falha do passado, mas, 

com um pouco de receio, assim, o que eu acabei de fazer recentemente, né? 

Poderia ter feito bem antes, no tempo certo, poderia tá em uma situação bem 

melhor, mas a vida é assim, né? (resposta dada pela família J(M) à questão 

3). 

Ao analisar este bloco temático, percebemos que as famílias têm conhecimento sobre 

a função da escola, ainda que associem esta função a outras que não lhe são próprias. Essas 

associações explicam-se em parte pelo fato de a escola ser atualmente reverenciada pela 

mídia e por outros segmentos sociais como espaço de solução dos mais variados males 

sociais, o que causa uma certa confusão em relação ao seu papel primordial. Nesse contexto, 

a escola passa a ser importante para as famílias não porque cumpre sua função educativa, mas 

porque, ao cumpri-la, preenche o tempo dos seus filhos, tira-os da rua, proporciona-lhes 

segurança, entre outras coisas.  

As famílias também mostraram-se cientes da importância da parceria entre a educação 

escolar e a educação familiar para a formação dos filhos, e foram capazes de distinguir o 

papel que cabe a cada uma. Além disso, os sentimentos evocados pela escola, quer sejam 

positivos ou negativos, contribuem para que essas famílias atribuam uma maior importância à 

escola em suas vidas.  

 

Tabela 2 – Respostas das famílias às perguntas do bloco temático 2: “A escola na minha 

vida” 

 

Bloco 2: A escola na minha vida 
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Q.4 – Qual a importância da escola para mim no passado? Por quê? 

Q.5 – Qual a importância da escola para mim no presente? Por quê? 

Q.6 – A escola é importante na minha vida? Por quê? 

 

Argumentos centrais  Categorias Percentual 

(%) 

Q.4 – (não me importava/não 

tinha interesse/a escola era 

devagar/acreditava mais na 

amizade) 

(tive que trabalhar cedo/o trabalho 

venceu) 

A escola não era importante no passado por falta de 

interesse/por ter pouca importância/por acreditar em 

outros meios de crescer socialmente 

16,67% 

A escola era importante no passado, mas não teve 

oportunidade de estudar  

13,89% 

Q.5 – (pra ensinar/pra 

ocupação/formação 

profissional/através do estudo que 

a gente vai descobrir muitas 

coisas importantes) 

A escola é importante no presente porque 

ensina/preenche o tempo/formação 

profissional/desvenda o mundo  

66,66% 

Q.6 – (por causa dos meus 

filhos/sem estudo ninguém chega 

a lugar nenhum) 

A escola é importante na vida por causa dos filhos/ 

porque é essencial para a vida 

16,67% 

Tabela 2 – Respostas das famílias às perguntas do bloco temático 2 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Nesse bloco temático, expomos as causas dos sentimentos negativos apresentados 

pelas famílias ao recordarem a escola. Tais sentimentos estão associados sobretudo à falta de 

importância dada à escola quando eram crianças, seja porque esta não lhes despertava 

interesse, porque não tinham tempo, ou por imposição da vida. Vejamos as declarações de 

duas famílias a esse respeito: 

Naquele tempo eu não dava importância não (à escola), porque não tive 

tempo de me atualizar, ali na escola, ir para a escola e de aprender, porque 

meu tempo era curto, eu não tinha tempo e, eu não me importava por uma 

parte e, a minha vida que eu levava, comecei a trabalhar com 13 anos e a 

escola ficou de lado. De lá pra cá, só foi trabalhar, me casei, arranjei os 

filhos e pronto e, não tive tempo pra nada mais. Entendeu? Só estudei até a 

5
a
 série. Naquele tempo minha mãe trabalhava, vendia frutas, eu tirava nota 

baixa e ela (a professora) mandava buscar o boletim e a minha mãe dizia: 

“Eu não posso (risos), não posso porque vou trabalhar e chego tarde”. E 

nisso ficava, até hoje não compareci mais à escola e até hoje tá lá a 

matrícula, pronto (resposta dada pela família A(M) à questão 4). 

 

Não precisava não de escola para mim, não era importante não, tanto é que 

eu perdi muito tempo sem estudar, abandonei a escola. A gente dá valor 

depois que se arrepende, né? Falo todo dia pro meus filhos: “Meu pai 

pagava escola e eu não queria saber, reprovava, não dava valor”. Eu não 

dava importância não, não tinha interesse, falta de interesse mesmo 

(resposta dada pela família H(M) à questão 4). 
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Outras famílias alegaram que não davam importância à escola quando crianças porque 

nessa época ela realmente tinha pouca relevância. Segundo essas famílias, antigamente a 

escola não era tão valorizada e requisitada como hoje, como podemos verificar neste relato: 

Dava, mas, só que as coisas eram devagar, né? Não tinha aquela coisa que 

tem hoje. A escola não era tão, assim, né, falada, era atrasada. Não estudei 

mais, porque parei né, pra trabalhar. Precisava trabalhar pra viver, sair da 

escola, nesse tempo era a mesma coisa, né? Estudo não tinha tanto valor 

(resposta dada pela família C(M) à questão 4). 

Podemos perceber, na fala dessa família, que a diferença entre uma pessoa com estudo 

e outra sem não era tão significativa quanto hoje. Nessa época, havia espaço na sociedade 

para as pessoas com pouca ou nenhuma escolaridade. Aquelas que precisavam trabalhar 

podiam abandonar a escola, sem que isso acarretasse grandes prejuízos. 

Outras famílias informaram não ter dado a devida importância à escola no passado por 

acreditarem em outros meios de progredir socialmente. Isso nos leva a inferir que, para 

algumas pessoas, a escola não era o único meio de ascender socialmente e se tornar alguém 

bem-sucedido. Em decorrência desse ponto de vista, as referidas famílias acabaram 

desprezando a escola, como podemos verificar no relato a seguir: 

Para mim, eu poderia até ter dado mais (importância à escola) infelizmente, 

eu saí da escola muito cedo em 1984, por acreditar que as amizades eram 

melhores que o estudo, é por isso que eu hoje sofro, tá entendendo? Acho 

assim, profissionalmente. Eu abandonei os estudos, terminei o segundo grau 

(ensino médio), achei que já era doutor (risos) e infelizmente hoje até para 

ser servente de pedreiro tem que ter o segundo grau (ensino médio) 

(resposta dada pela família G(P) à questão 4). 

Nesse relato, podemos notar o arrependimento do pai, que se julga um sofredor no 

âmbito profissional em razão de não ter dado a importância devida à escola no passado, ao 

acreditar que o nível de escolarização obtido na época já era suficiente. Entretanto, constata 

que hoje em dia esse nível de escolarização não tem o mesmo valor de antes, pois é pré-

requisito até para trabalhos que antes não exigiam escolarização ou exigiam um nível de 

escolarização inferior. Desse modo, a razão de não ter atualmente uma profissão melhor, que 

lhe proporcione uma condição financeira satisfatória, foi a pouca importância atribuída à 

escola no passado. 

As famílias que davam importância à escola no passado (13,89% do total), não 

estudaram porque tiveram que trabalhar. Isto é, o trabalho tirou-lhes a oportunidade de 

estudar. Naquele tempo, o Estado não se preocupava tanto com a educação como hoje. À 
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diferença de hoje, a escola não era para todos, e sim para quem podia estudar. As pessoas que 

precisavam trabalhar abandonavam a escola, em virtude de terem de optar pelo estudo ou 

pela sobrevivência. Nessa época, o governo não ajudava as famílias como hoje, dando uma 

quantia de dinheiro todo mês para auxiliar nas despesas domésticas, evitando que seus filhos 

tenham que abandonar a escola para trabalhar, conforme elucida o relato abaixo: 

Dava muita importância, só não tive muita oportunidade como tem hoje (de 

estudar). Como no caso eles, meus filhos, têm hoje a facilidade de estudar, 

não trabalham só estudam. Hoje o governo paga pra criança estudar, só não 

estuda quem não quer mesmo. Eu! Tive que trabalhar (resposta dada pela 

família F(M) à questão 4). 

 

No meu passado ela (a escola) foi muito importante, apesar de eu não ter 

tido a oportunidade de estudar, mas mesmo assim foi muito importante (a 

escola), eu sonhava em ser professora, não tive oportunidade. Na época eu 

morava no interior, tive que trabalhar cedo, e a escola ficou de lado, depois 

me casei e fui cuidar da família. No meu passado não tive como estudar, 

mas eu acho que se eu tivesse oportunidade estudaria com certeza. Eu não 

estudei não foi por falta de querer, não foi por falta de não querer estudar, eu 

sempre quis, mas não tive oportunidade (resposta dada pela família L(M) à 

questão 4). 

Qual a importância da escola para mim no presente? Por quê? 

A escola é importante para as famílias no presente porque ensina. Essa noção 

evidencia que as famílias estão cientes da função da escola, mesmo que o ensino, em certas 

situações, acabe associado a outros papéis, como o preenchimento do tempo e a formação 

profissional, como podemos notar nos seguintes relatos: 

Hoje a importância que eu dou está bem melhor do que antes. Ela é 

importante mesmo. Importante pra os alunos e pra ensinar e aprender. Um 

aluno sem uma escola num bairro como este não presta, minha filha! O 

mundo tá aí perdido, sem uma ocupação, os adolescente fora da escola, só 

dá pra o que não presta (resposta dada pela família A(M) à questão 5). 

 

A escola é, como é que se diz, é a formação profissional, né? Porque ali é 

que a pessoa vai se projetar para o futuro, né? Optar por uma profissão. Sem 

a escola hoje em dia, infelizmente ninguém é nada (resposta dada pela 

família G(P) à questão 5).  

Novamente, o saber aparece relegado ao segundo plano, uma vez que o importante é 

ter uma ocupação ou um bom emprego. O saber é condicionado a um resultado, em vez de 

ser encarado como um caminho cheio de possibilidades, lógica que fragiliza a relação com a 

escola. 
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Para outras famílias, a escola é importante porque proporciona conhecimentos que 

permitem desvendar e compreender o mundo e as coisas nele existentes: 

É o conhecimento que eu tenho hoje, entendeu? Vou dar um exemplo, tipo 

assim, poluição! O que você pode fazer? O que você não pode fazer nas 

ruas? Em termo de jogar um lixo, em termo de poluição sonora. Antes eu 

ligava meu som muito alto, como hoje tenho conhecimento através da 

escola, eu já diminuí mais por causa dos vizinhos. Por isso a educação é 

muito importante, muito importante mesmo. Através do estudo que a gente 

vai descobrir muitas coisas importantes, muita! Muita! Como assim, nome 

de médico! Nome de médico. Assim, entende? A especialidade, 

ginecologista, obstetra, porque antes eu não sabia nada disso, eu não 

estudava. Se você chegasse e dissesse assim: “Neide, você vai ao 

ginecologista”. Eu dizia: “O que é isso”? Entendeu o exemplo básico? É 

muito importante a escola eu não fico mais sem ela não (resposta dada pela 

família L(M) à questão 5).  

Essas famílias percebem, na prática, que ter conhecimento é ter poder, já que o mundo 

só pode ser compreendido a fundo por aqueles que o detém. A importância atribuída por tais 

famílias à escola justifica-se, portanto, por ser ela a fonte desse conhecimento.  

No tocante à vida das famílias, a importância da escola reside na possibilidade de 

transmitir bons exemplos aos filhos. Conforme vimos anteriormente, muitas famílias 

consideram que as dificuldades da vida são fruto de problemas financeiros e da pouca 

importância que atribuíram à escola no passado. Por isso, querem que suas experiências de 

vida e as dificuldades enfrentadas no presente sirvam como exemplo para que os filhos deem 

valor à escola e não precisem no futuro passar pelas mesmas privações e cometer os mesmos 

erros que eles. Nas suas próprias palavras: 

É importante na minha vida, mas, por causa dos meus filhos, porque meu 

tempo infelizmente já passou, errei, mas pra ela (filha) dá importância eu 

tenho que mostrar isso, né? (resposta dada pela família E(M) à questão 6). 

 

É, a escola é muito importante, apesar de eu na minha juventude não ter 

dado valor à escola, hoje eu sei que ela é de grande importância na vida de 

uma pessoa. Sem o estudo ninguém chega a lugar nenhum. Tem que dar 

importância para ajudar os filhos, para não acontecer com ele o que 

aconteceu comigo (resposta dada pela família G(P) à questão 6). 

Para essas famílias, cuidar dos filhos é de fundamental importância para que não 

aconteça com eles o mesmo que aconteceu com elas no passado. Querem que seus filhos 

sejam diferentes. Não desejam que eles deem continuidade a sua história de vida, na qual a 

escola ocupou um lugar insignificante ou pouco significativo. Aspiram a que seus filhos 

tenham um futuro diferente. Neste caso, “diferente” não é visto como algo desconhecido, e 
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sim como algo almejado. Essas famílias sonham em ter uma vida diferente da que tem hoje; 

mas como não podem mais realizar esse sonho em suas vidas, procuram realizá-lo por meio 

da vida dos filhos. 

Para outras famílias, a escola tem um valor essencial. Para elas, a escola é tudo; não 

acreditam que alguém possa conseguir algo na vida hoje em dia que não seja por meio da 

educação, haja vista a grande importância desta no meio social. Com isso, a educação torna-

se imprescindível para a vida dos indivíduos. Quem pretende obter ou conquistar algo na 

vida, acreditam essas famílias, deve reconhecer a importância social da escola. A educação 

escolar constitui-se em fator decisivo para definir o que as pessoas são e pretendem ser no 

futuro. Desse modo, a posição social dos indivíduos – o que eles representam no meio social 

– depende da importância que atribuem à escola. Nas palavras dos investigados: 

Muito importante, quando a gente fica mais madura e, conhece bem a vida, 

nós percebemos que somos consequências de nossas ações. Hoje ninguém 

consegue nada sem estudar, a necessidade de estudar é muito grande. A 

escola é tudo, tudo mesmo (resposta dada pela família J(M) à questão 6). 

 

Com certeza, por isso que até hoje eu estudo e não pretendo parar de estudar 

mais. Hoje uma pessoa não pode assim, não dar valor à escola, por não ter 

coragem de estudar, mas, sabe que ela é importante, porque se você for 

parar pra pensar, tudo depende dela (resposta dada pela família L(M) à 

questão 6). 

Nesse bloco deparamo-nos com os motivos que impediram as famílias de estudar ou 

as levaram a estudar pouco no passado. Em alguns casos, a causa apontada foi a falta de 

interesse, em outros, a necessidade de trabalhar. Quanto aos familiares com nível superior, 

todos formaram-se tardiamente – visto que quando mais novos precisaram trabalhar –, 

sempre em universidades particulares, e são todos praticamente recém-formados, exceto um, 

que ainda está cursando a graduação. 

Todas as famílias indicaram a falta de interesse pela escola no passado e a falta de 

oportunidades de estudo no passado ou no presente como causas de suas dificuldades 

financeiras atuais. Esse estado de coisas foi determinante para que as famílias passassem a 

valorizar a escola e, por conseguinte, ensinassem os filhos a valorizá-la também. Desse 

modo, a educação familiar tem seus princípios baseados em acontecimentos do passado, que 

resultaram em uma condição financeira ruim no presente. Como as famílias não querem que 

os filhos vivenciam esse tipo de circunstância indesejada, depositam na escola a esperança de 

um futuro melhor para eles. 
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Tabela 3 – Respostas das famílias às perguntas do bloco temático 3: “Eu e a dimensão social 

da escola” 

 

Bloco 3: Eu e a dimensão social da escola  

 

Q.7 – A escola é importante para a sociedade? Por quê?  

Q.8 – A escola serve para quê? 

 

Argumentos centrais  Categorias Percentual 

(%) 

Q.7 – porque educa, ensina/sai da 

rua/ocupa a mente/complemento 

muito grande de educação/a 

escola é tudo/é a base de tudo 

A escola é importante para ensinar/preencher o 

tempo/como complemento da educação 

familiar/essencial para o desenvolvimento social.  

69,44% 

Q.8 – pessoa bem formada para o 

desenvolvimento/aprendizado não 

só da vida, mas também 

profissional/formar cidadão de 

bem/para dar um futuro melhor 

A escola serve para o desenvolvimento da 

sociedade/formação profissional/formar o homem 

ideal/ melhorar a vida futura 

61,11% 

Tabela 3 – Respostas das famílias às perguntas do bloco temático 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Mais uma vez, as famílias reconhecem a função da escola (comprovando que estão 

cientes dela), istó é, transmitir o conhecimento por meio do ensino – que visa também à 

aprendizagem, ainda que para proporcionar o desenvolvimento social do indivíduo.  

Nesse terceiro bloco temático, investigamos a importância atribuída à escola pelas 

famílias sob uma perspectiva macrossocial, que, enquanto tal, não se restringe a uma 

determinada situação ou lugar. Vale observar, entranto, que na visão das famílias 

pesquisadas, as dimensões macro e microssocial confundem-se, já que a importância 

atribuída à escola é a mesma em ambas. Isso acontece porque as famílias visualizam o mundo 

social como um reflexo de seu mundo particular. Portanto, segundo as famílias, a escola é 

importante para a sociedade porque mantém o indíviduo ocupado e reforça a moral e os bons 

costumes, como podemos constatar no relato a seguir: 
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É, tira as crianças da rua, dos crimes né? Das rebeldias, das coisas ruins. Ler 

e escrever são muito importantes na vida de um ser humano, desses jovens. 

Entendeu? Porque eles não estão aprendendo nada, não ocupa a mente pra 

estudar e aquela mente que está descansada vai fazer coisa que não deve, 

então tem que procurar uma coisa pra fazer, pra escola, trabalhar, entendeu? 

Se dedicar a alguma coisa boa pra fazer, né. Por isso que eu digo todo dia: 

“Tem que ocupar a mente em alguma coisa pra fazer, trabalhar, estudar, por 

isso que é importante uma escola pra juventude de hoje, pra quem quiser né, 

ouvir as professoras”. As professoras falam muitas coisas boas, têm muitos 

que escutam e têm muitos que não escutam, né? Aquele que escuta se dá 

bem e aquele que não escuta, vão ver um dia né? Elas estão ali pra ensinar 

coisas boas, ensinar o que eles não entendem. Não ficar em rua. A escola é 

muito importante pra nós e pra eles (juventude), para saber o que querem 

um dia na vida, o que eles querem decidir o que eles querem. Então é assim, 

a escola é muito importante (resposta dada pela família B(M) à questão 7). 

Ou seja, ao manter os jovens ocupados, a escola evita que se envolvam com coisas 

consideradas ilícitas, que contrariam a moral e os bons costumes sociais. 

Para outras famílias, a escola é importante no meio social porque complementa a 

educação familiar. Para elas, a escola serve de guia social para os filhos, orientando-os a 

viver em sociedade respeitando valores éticos e morais e mostrando as consequências a que 

estão sujeitos os indivíduos que optaram por não seguir os preceitos defendidos e 

considerados corretos pela sociedade, difundidos pela escola. É o que depreende-se do relato 

a seguir: 

A escola serve para mostrar os pontos positivos, os pontos negativos. É um 

complemento muito grande de educação e mostrar os pais juntos aos 

educadores, aliás, junto ao educador como pode ajudar seus filhos. A escola 

é muito importante.  

Os pontos positivos – De adquirir conhecimento que é muito importante 

para o futuro, para conseguir ser um bom cidadão, em termo de respeito 

consigo e com as pessoas, ter conhecimento dos seus direitos e deveres, 

além de um bom emprego, que lhe dê condições de ter uma vida digna, sem 

dificuldades.  

Os pontos negativos – Se não estudar não vai adquirir nada disso que eu 

falei anteriormente, será excluído socialmente e marginalizado, um futuro 

negro, cheio de dificuldades. É isso. Vai prejudicar sua vida e a vida das 

pessoas da sociedade (resposta dada pela família L(M) à questão 7). 

 

Cabe observar que as famílias que se referem à educação escolar como fator essencial 

para o desenvolvimento social consideram-na como princípio de tudo que existe no meio 

social. A educação escolar é uma necessidade dos indivíduos, visto que estes não podem 

conseguir nada em suas vidas sem passar pela escola. Dessa maneira, a escola passa a ser 

responsável por tudo de bom ou ruim que ocorre no meio social. A vida social é um reflexo 
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vida escolar do invíduo. Aqueles que não recebem uma formação adequada não são 

capacitados profissionalmente e consequentemente não conseguem se inserir no mercado de 

trabalho; e a falta de trabalho pode levá-los a caminhos ilícitos, prejudicando o 

desenvolvimento e o bom funcionamento da sociedade. É o que revelam as falas a seguir. 

Com certeza, sem a escola ninguém vive, né? A escola é tudo. Como uma 

sociedade pode crescer, desenvolver sem que a escola proporcione né? A 

educação (resposta dada pela família F(M) à questão 7). 

 

Para é... trazer novos profissionais, novas pessoas especializadas. É a base 

de tudo, as diretrizes né? Pra mim a escola é o princípio de tudo, depois da 

casa, a escola (resposta dada pela família G(P) à questão 7). 

A escola serve para quê? 

Vimos que para algumas famílias a escola é importante para o desenvolvimento da 

sociedade no futuro. Essas famílias consideram que a escola desempenha um papel crucial 

para o desenvolvimento social, tendo em vista que ela é a responsável pela formação dos 

indivíduos que compõem a sociedade. A escola, por meio de ações educativas, forma os 

indivíduos para desempenhar papéis na sociedade, promovendo o bom desenvolvimento e 

funcionamento desta. Sem a escola no meio social, as pessoas não receberiam a formação 

necessária para desempenhar esses papéis, uma situação que prejudicaria o desenvolvimento 

da sociedade e resultaria em mazelas que afetariam o seu bom funcionamento, uma vez que  

a escola é importante pra a sociedade, para deixar as pessoas bem formadas 

para o desenvolvimento do futuro. Sem a escola ninguém vai para frente. 

Hoje sem estudo, sem tá estudando amanhã será um marginal ou qualquer 

outra coisa, que vai dar trabalho para os pais e para os outros da rua. A 

escola é importante pro emprego, pras coisas funcionarem bem, né? 

(resposta dada pela família G(P) à questão 8). 

Para algumas famílias, portanto, a escola serve para formar profissionais. Por essa 

lógica, se a escola não se comprometesse com a formação profissional dos indivíduos, estes 

não não teriam como se inserir no mercado de trabalho, o que acarretaria uma série de 

problemas sociais. Nas palavras dessas famílias, a escola serve: 

para o aprendizado não só da vida, mas, também profissional. Sem um 

emprego, como é que as pessoas vão viver (resposta dada pela família H(M) 

à questão 8). 

 

Para educar, para mais tarde ter uma profissão (resposta dada pela família 

I(M) à questão 8). 
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Dentro dessa mesma lógica, certas famílias acreditam que a escola destina-se a formar 

o homem ideal para o meio social. Isto é, a escola é responsável pela formação do homem de 

que a sociedade precisa para se desenvolver e funcionar bem. Nesse sentido, a escola serve 

para  

formar o cidadão de bem, né? Educar, formar melhor pra sociedade, né?.- 

(resposta dada pela família F(M) à questão 8). 

Cidadão de bem – Pessoa honesta, responsável, respeitosa, com 

conhecimento, educada, que tem um bom emprego pra se sustentar (resposta 

dada pela família F(M) a entrevista 8). 

 

Para formar o cidadão de bem, para não dar trabalho né, aos pais e à 

sociedade (resposta dada pela família I(M) à questão 8). 

Cidadão de bem – Ter um bom caráter, se formar e ter um bom emprego, 

respeitar os outros e a si mesmo (resposta dada pela família I(M) à 

entrevista). 

Outras famílias referem-se à educação escolar como um fator importante para garantir 

um futuro melhor aos filhos, sendo que esse “futuro melhor” proporcionado pela escola não 

deixa de estar atrelado à formação de um homem ideal, dentro dos padrões sociais e 

capacitado para o desenvolvimento da sociedade. A escola serve, portanto, 

 

para dar um futuro melhor para os alunos, para as pessoas subirem na vida 

(resposta dada pela família A(M) à questão 8). 

Futuro melhor – para os adolescentes hoje saírem das ruas, entendeu? Não 

usar drogas, ter um trabalho melhor, um futuro melhor pra eles. A escola é 

importante pra mim é isso. Ele (adolescente) não pode ficar fora, né.( 

resposta dada pela família A(M) à entrevista). 

Uma análise geral das respostas dadas pelas famílias nesse bloco temático mostra que, 

para elas, a escola é importante porque serve para formar os indivíduos enquanto seres 

sociais. Nesse sentido, o saber ocupa um lugar secundário na relação dos alunos com a escola 

enquanto instituição social, uma vez que os principais fatores que contribuem para a 

sociedade funcionar bem e se desenvolver, segundo essas famílias são: uma boa formação 

profissional dos invidíduos, para que obtenham um bom emprego; e a ocupação dos jovens, 

paraque não se envolvam com a criminalidade. Esses fatores evitam o surgimento de 

problemas sociais que poderiam prejudicar o meio social, e por isso têm prioridade sobre o 

saber na relação aluno-escola. 

São esses fatores que mobilizam as famílias a darem importância à escola, já que na 

visão delas o saber é socialmente condicionado. Portanto, para essas famílias, a importância 
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da escola na sociedade está em formar indivíduos de acordo com as necessidades desta, de 

modo a não prejudicar seu desenvolvimento e funcionamento. 

 

Tabela 4 – Respostas das famílias às perguntas do bloco temático 4: “Eu, a escola e o meu 

filho” 

 

Bloco 4: Eu, a escola e o meu filho. 

 

Q.9 – O que a escola ensina para meu filho é importante? Por quê?  

Q.10 – Como meu filho entende a escola? Por quê?  

Q.11 – A importância dada à escola por mim é a mesma dada pelo meu filho? Por quê? 

 

Argumentos centrais  Categorias  Percentual 

(%) 

Q.9 – (ensina ler e escrever/ter 

um futuro melhor/ter 

emprego/incentiva ela ser uma 

menina de bem) 

A escola é importante para ensinar/futuro/formação 

profissional/orientação  
94,44% 

Q.10 – (estuda sem precisar 

mandar/ela tem interesse em 

aprender) 

A escola é bem entendida pelo filho por demonstrar 

espontaneidade/interesse/por dialogar/ por ter 

maturidade para entender  

27,79% 

Q.11 – (gosta muito de ir pra 

escola estudar/gosta de 

estudar/cada dia que passa ela 

tem mais interesse em aprender)  

 

(não gosta muito de estudar/gosta 

mais de se divertir/pra mim é 

mais importante devido a minha 

idade/estuda porque alguém tá 

mandando) 

 

Atribui a mesma importância à escola por gostar de 

estudar/frequentar a escola/por ter interesse.  
25% 

Não atribui a mesma importância à escola por não 

gostar de estudar/por priorizar outras coisas/por não 

ter experiência de vida/por ser obrigado a 

frequentar/por ter oportunidade de estudar.  

27,79% 

Tabela 4 – Respostas das famílias às perguntas do bloco temático 4 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

As respostas de algumas famílias à primeira questão remetem à importância do papel 

educativo da escola. Novamente, em seus relatos, as famílias demostram-se cientes da função 

da escola, esteja o ensino associado ou não a fatores que julgam importantes para a formação 

dos seus filhos. Outras (94,44%) observam que o ensino transmitido pela escola é importante 

para o futuro. Essa noção de “futuro” está presente de modo implícito ou explícito na maioria 

dos relatos. As preocupações dessas famílias concentram-se no futuro. O presente é vivido 

intensamente em função do futuro, e seus receios estão relacionados a tudo aquilo que 
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acontece ou pode acontecer no presente com seus filhos e que possa prejudicá-los mais 

adiante. Os depoimentos a seguir mostram nitidamente esse foco no futuro. 

É, é muito importante, porque daí ela vai ter um futuro melhor, ela vai 

aprender, entendeu? É através da escola que ela vai ter um futuro melhor 

(resposta dada pela família A(M) à questão 9).  

 

Futuro melhor – ser uma pessoa muito importante, uma pessoa que tem 

valor, respeito e consideração, mas tem que estudar né, ter um bom emprego 

(resposta dada pela família A(M) à entrevista). 

 

Com certeza, porque sem esse estudo, sem esse ensinamento que os 

professores têm passado pra eles, eu não tenho esse conhecimento pra que 

eu venha passar, então, ela no colégio tendo esse conhecimento é bem 

melhor pra ela. No futuro vai ser benéfico (resposta dada pela família E(M) 

à questão 9).  

A formação profissional também é levada em consideração nas respostas de algumas 

famílias à questão 9. Para elas, os ensinamentos transmitidos pela escola são importantes para 

a qualificação profissional dos seus filhos, a fim de que possam conseguir um emprego mais 

tarde. A escola, no entendimento dessas famílias, desenvolverá as habilidades necessárias 

para que seus filhos consigam se inserir no mercado de trabalho. Portanto, a escola, 

é importante porque é como eu já disse né? Aprendendo o que ele vai 

precisar pra viver, né? Tá aprendendo a se comunicar, a se desenvolver com 

as pessoas, conhecendo as pessoas. Tudo isso é importante para o futuro 

dele, pra conseguir um emprego (resposta dada pela família I(M) à questão 

9). 

Os ensinamentos transmitidos pela escola, para algumas famílias, são importantes na 

medida em que contribuem para orientar seus filhos, sugerindo meios que os ajudem a 

conquistar um futuro melhor. Essa orientação traz como condição a obediência à escola por 

esta ser 

muito importante. A escola ensina muitas coisas boas pro meu filho. Por 

quê? Veja só. A escola ensina que através do estudo ele vai alcançar o 

objetivo dele. A escola ensina que, no caso dele, o sonho dele é ser jogador 

de futebol. O que a escola ensina? Que pra ele chegar àquela profissão que 

ele quer tanto, ele tem que estudar, para futuramente conseguir ser alguém 

na vida (resposta dada pela família L(M) à questão 9).  

Alguém na vida – ter conhecimento que é muito importante para o futuro, 

um bom emprego, que lhe dê condições de ter uma vida digna sem 

dificuldades (resposta dada pela família L(M) à entrevista).  
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Passemos agora à próxima questão: pela ótica das famílias, como os filhos entendem a 

escola? Algumas famílias acreditam que seus filhos entendem bem a escola porque sabem 

que esta é um local onde se ensina coisas importantes. Outras acreditam que seus filhos 

entendem bem a escola em virtude do interesse e espontaneidade demonstrado em relação aos 

estudos, e porque não precisam forçá-los a estudar ou ir à escola, isto é, a cumprir suas 

obrigações escolares. Tais percepções levam as famílias a acreditarem que seus filhos têm um 

bom entendimento da escola, ou seja, que eles entendem a escola como algo importante em 

suas vidas, tendo em vista que são obedientes, esforçados e cumprem com as obrigações 

escolares independemente da intervenção dos pais, tal como se observa nas falas a seguir: 

Ela (filha) entende muito bem, sabe que tem que aprender, porque eu 

converso com ela, nunca cheguei pra dizer: “Minha filha, pegue o caderno e 

vai estudar”. Ela simplesmente chega, toma banho, troca de roupa e se senta 

e vai estudar. No dia da prova ela fica, Ave Maria! Doidinha pra estudar, 

passa o dia todinho, não tem tempo pra nada, só estudando. Então eu acho 

isso, que significa muito importante pra mãe, né? A filha se dedicar à escola, 

muito importante. Eu não chego e digo: [...] pegue o caderno. Já fez o 

dever? Cadê o teste? Não, ela mesma sabe as obrigações dela, entendeu? Tá 

nas mãos dela, porque ela já sabe, então ela já faz as coisas certa (resposta 

dada pela família B(M) à questão 10). 

 

Para minha filha a escola é importante, porque ela tem interesse em 

aprender (resposta dada pela família D(M) à questão 10). 

Para algumas famílias, é importante dialogar com os filhos sobre a importância da 

escola, pois eles têm idade suficiente para entendê-la. Acreditam que os filhos entendem bem 

a escola, independentemente de seu desempenho escolar ou das opiniões que manifestam em 

relação a ela. Alguns filhos dizem às famílias que acham a escola chata, que não gostam de 

estudar, e demonstram não ver valor na escola. Apesar de alguns filhos posicionarem-se 

dessa forma, as famílias acreditam que eles têm maturidade suficiente para entender a escola 

e saber da sua importância. É normal que esse assunto seja debatido com os filhos, e tal 

postura fica evidente nos relatos abaixo: 

Ele entende muito bem, porque o diálogo com ele é bem aberto sobre a 

escola e, ele sabe do que acontece quando uma pessoa não estuda, sempre, 

sempre eu e a mãe dela conversamos com ele. Ele sabe muito bem que tem 

que ir para a escola e estudar (resposta dada pela família G(P) à questão 10). 

 

Ele entende a escola, assim, né, é tem que aprender! Ele gosta muito de 

estudar não. Ele não gosta muito de estudar, assim, pouco, sabe, agora não 

muito. Eu tenho que ficar no pé dele (resposta dada pela família I(M) à 

questão 10). 
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A importância dada à escola por mim é a mesma dada pelo meu filho? Por quê? 

Algumas famílias acreditam que seus filhos atribuem à escola a mesma importância 

que elas devido à postura deles diante da escola e das atividades escolares. Ao observarem o 

comportamento dos filhos, as famílias constatam que eles frequentam a escola e estudam 

espontaneamente, que parecem gostar de estudar e que demonstram interesse pela escola. Por 

isso, ao avaliarem o grau de importância que os filhos atribuem à escola, tendem a equipará-

lo a sua própria avaliação, conforme evidenciam as respostas a seguir: 

Creio que sim. Se ela não desse importância ela não estava estudando. Ela 

vai à escola porque ela quer e eu também. Ela dá a mesma importância 

(resposta dada pela família A(M) à questão 11).  

 

Eu acho que é, como eu já falei, eu nunca mandei ela fazer nada da escola, 

ela faz tudo sozinha, é uma menina interessada. Ela gosta muito de estudar, 

entendeu? Ela gosta muito de ir pra a escola estudar, entendeu (resposta 

dada pela família B(M) à questão 11).  

Por outro lado, há famílias que não acreditam que seus filhos atribuem à escola a 

mesma importância que elas. Para chegar a essa conclusão, também baseiam-se na postura 

dos filhos perante a escola: não gostam de estudar, dão prioridade a outras coisas – relegando 

os estudos a segundo plano –, e só frequentam a escola mediante cobrança. Essa postura é 

relatada abaixo: 

Não, porque ele não gosta muito de estudar e de ir à escola, ele não gosta, 

muito não (risos), mas eu cobro (resposta dada pela família I(M) à questão 

11). 
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Não, porque eles hoje vão pra escola, mas por causa do meu incentivo, não 

baixo a cabeça, não deixo que eles desistam, não deixo que eles faltem por 

nada. Eles não dão a importância que hoje eu dou. Não permito eles ficarem 

em casa não. Eles gostam da escola, mas de forma relaxada, não se dedicam, 

estudam por estudar, estudam porque têm que estudar, porque alguém tá 

mandando. Eu pego no pé, como minha mãe não fez comigo. Quando não 

quis mais estudar, deixei, ela não teve esse “pegar no pé”, me incentivar. 

Hoje eu faço com eles o que minha mãe não fez comigo. Não vou admitir 

que eles digam hoje que não vão mais estudar e ele não estudar, como eu fiz 

e não estudei, abandonei, reprovei, até terminar foi um tempão, até concluir 

né? Reprovando, abandonando e, minha mãe cruzou os braços assistindo 

tudo isso. Hoje, eu não vou fazer o que ela fez. Hoje quero ver eles 

formados em faculdade. Estudar é muito importante. Eu não tive 

oportunidade por culpa minha, mas também da minha mãe, porque eu era 

menor e eu não podia fazer o que eu queria, ela tinha que me obrigar, 

mesmo eu sem querer ir. Se eles hoje disserem que não querem ir, eles vão 

sim, até quando eles estiverem embaixo do meu teto, comendo a minha 

comida, eles têm que tá estudando, no mínimo! (resposta dada pela família 

H(M) à questão 11). 

Esses relatos mostram que as famílias sabem, por experiência de vida, como é 

importante que os pais acampanhem percurso de escolarização dos filhos. Durante sua 

escolarização, devem ter sido atraídas por coisas que consideraram mais relevantes que a 

escola e que as levaram a tomar decisões que repercutiram e continuam a repercutir nas suas 

vidas até hoje. Cometeram erros que consideram até hoje fatais e não tiveram pais que 

intervissem em suas decisões ou proibissem determinadas atitudes, evitando que estas 

viessem a prejudicá-los na vida adulta.  

Hoje, essas famílias observam que seus filhos apresentam o mesmo tipo de 

comportamento. Tal constatação tem o efeito positivo de impeli-las a não deixar que os filhos 

cometam os mesmos erros que elas. Desse modo, procuram não agir com os filhos da mesma 

forma que seus próprios pais agiam com elas no passado. Por isso cobram dos filhos 

responsabilidade e dedicação aos estudos e obediência à escola.  

Acreditamos que tal conduta é própria do contexto de vulnerabilidade social em que 

tais famílias estão inseridas, o qual obriga-as a estarem sempre atentas, de modo a evitar que 

aconteça com os filhos o mesmo que aconteceu com elas no passado. Essa conduta também 

decorre da experiência de vida, pois muitas dessas famílias apresentaram em seus relatos 

indícios de que seus pais não se preocuparam muito com fatores sociais que pudessem 

desviá-las do percurso escolar, prejudicando assim o seu futuro.  

Outras famílias acreditam que seus filhos não atribuem a mesma importância que elas 

à escola em razão de não terem a mesma experiência de vida. Em outras palavras, acreditam 

que a escola é mais importante para elas do que para os filhos, visto que estes não tiveram 



113 

 

que passar pelas mesmas dificuldades. Hoje, embora não achem que a vida que proporcionam 

aos filhos é boa o suficiente, julgam-na bem melhor do que aquela que lhes proporcionavam 

seus próprios pais no passado. Um exemplo disso é que hoje os filhos não precisam trabalhar, 

e portanto não correm o risco de ter que abandonar a escola por causa disso. Esse tipo de 

“comodidade”, segundo as famílias, faz com que os filhos atribuam menos importância à 

escola que elas, conforme podemos inferir a partir deste fragmento: 

Eu acho que eu valorizo mais, não é que ele (o filho) não valorize, mas, eu 

valorizo mais do que ele, não sei por que ele ainda é uma criança, ele não 

tem a responsabilidade que eu tenho, nem a experiência de vida que eu 

passei, para ele tudo é normal (resposta dada pela família F(M) à questão 

11).  

Algumas famílias acreditam que o próprio fato de os filhos terem a oportunidade de 

estudar já os leva a dar menos importância à escola. No passado, essas famílias não tiveram a 

oportunidade de estudar porque precisavam trabalhar para sobreviver. Ao compararem a 

situação da educação escolar no passado e no presente, as famílias notam que hoje as escolas 

multiplicaram-se e tornaram-se mais acessíveis para quem quer estudar. No passado era bem 

diferente; não havia escola para todo mundo, e nem todo mundo podia estudar. Atualmente, a 

escola deixou de ser um sonho distante, um privilégio de poucos, e se tornou uma condição 

de sobrevivência para a vida social. Essa nova realidade, de acordo com essas famílias, 

tornou a escola banal, pois estudar não é mais um privilégio. A esse respeito, uma delas 

afirma:  

Não, eu já dou muito mais importância, é devido ao fato que não tive 

oportunidade como ele tem hoje, não é que ele não dê importância (à 

escola), é claro que ele dá, só que a minha importância é bem maior, porque 

ele tem oportunidade que eu não tive antes, seja isso também. Antigamente! 

Antigamente, a escola não era pra todo mundo não, nem todo mundo podia 

estudar, mas hoje só não estuda quem não quer, tem muitas escolas (resposta 

dada pela família L(M) à questão 11). 

Diante disso, podemos afirmar, com base na literatura que discute os problemas 

educacionais enfrentados pela sociedade atual, que a escola nunca deixará de ter desafios a 

superar. Enquanto alguns problemas são resolvidos, outros vão surgindo. Antigamente, o 

maior problema era a quantidade insuficiente de escolas para suprir a demanda. Hoje, o maior 

problema não é mais a quantidade de escolas, e sim a qualidade do ensino oferecido por elas. 

Em seus relatos, as famílias demonstram que fazem uso de sua autoridade sobre os 

filhos com o intuito de transmitir-lhes normas de comportamento que estão na base da 
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socialização escolar, como por exemplo frequentar a escola, participar das atividades 

propostas e cumprir conscientemente suas obrigações. Tudo isso sem a intervenção da mãe 

ou do pai. Porém, nem todos os filhos correspondem às expectativas de suas famílias. Isso 

acontece porque o comportamento apresentado pelos filhos não é fruto de uma causa única, 

ou seja, não é mero reflexo da ação da mãe ou do pai, mas de diversas influências que 

recebem por meio do convívio social. Os filhos dessas famílias “[...] estão envolvidos num 

conjunto de estados de fatos, de dados cujos comportamentos práticos cotidianos não passam 

de tradução: traduzem o espaço potencial das relações possíveis em função do que existe em 

termos inter-humanos” (LAHIRE, 2008, p.72). Portanto, seu comportamento é resultado 

desse processo, que nem sempre é o esperado ou desejado por seus familiares.  

Um ponto que ficou bem claro nos relatos das famílias é que o sentido atribuído por 

elas à escola é ancorado em suas histórias de vida, permeadas de dificuldades 

socioeconômicas causadas, segundo elas, pela pouca importância que deram à escola no 

passado. Para evitar que suas histórias de vida repitam-se com os filhos, elas buscam, dentro 

das suas possibilidades, proporcionar-lhes tudo aquilo de que careceram no passado, 

impossibilitando-as de estudar. Acreditam que, proporcionando aos filhos uma vida melhor 

do que a que eles próprios tiveram, poderão garantir-lhes um futuro melhor. Esse futuro 

consiste em uma carreira escolar prolongada até o nível superior, de modo que obtenham um 

emprego bem remunerado, que lhes proporcione estabilidade e consequentemente uma vida 

feliz e digna. 

Essa forma de compreender, justificar e resolver os problemas enfrentados na vida, 

segundo Charlot (2005), é fruto de uma lógica econômica disseminada na sociedade pela 

ideologia capitalista, que associa a escola ao desenvolvimento econômico. Segundo o autor:  

Essa predominância da lógica econômica produz igualmente um efeito 

profundamente negativo: pouco a pouco, a ideia se impõe como uma 

evidência, inclusive para os jovens e para seus pais, de que se vai à escola 

para se ter mais tarde um bom emprego, para subir na escala social. [...] A 

escola como espaço de saber e de cultura desaparece aos poucos, dando 

lugar à escola como meio de inserção profissional e de acesso ao dinheiro 

(CHARLOT, 2005, p.139). 

Para as famílias de origem popular, a escola desaparece como espaço de saber e passa 

a ser um meio de inserção social. Isso acontece porque essas famílias veem a escola como o 

único meio de que os filhos dispõem para conseguir atender às exigências sociais em relação 

ao mercado de trabalho, que se torna cada vez mais competitivo. Assim, o sentido atribuído à 

escola “[...] ganha, imediatamente, o sentido de uma relação socioeconômica, e os pais dos 
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meios populares vão, pouco a pouco e em graus diferentes, conforme os recursos e as 

trajetórias familiares, investir na escola” (LAHIRE, 2008, p.256), como resposta às 

exigências sociais.  

A escola é colaboradora de forma inequívoca do setor econômico, mas também 

colabora com outros segmentos sociais, que a tornam uma multicolaboradora social. 

Enquanto tal, não deve estar restrita a uma única colaboração, que, no caso das famílias 

investigadas, é o setor econômico, que se impõe pelo requisito da formação profissional. Isto 

porque a escola é responsável pelo “[...] desenvolvimento e a formação dos indivíduos em 

suas relações mútuas, por meio de um conjunto de conhecimento e habilidades que os orienta 

na sua atividade prática nas várias instâncias da vida social” (LIBÂNEO, 2008, p.82), e não 

somente em uma delas.  

Entretanto, a escola orientada à formação profissional dos filhos é de grande 

importância para as famílias, tendo em vista que estas não disponibilizam de muitos recursos 

objetivos
21

 para a concretização do projeto de vida que delinearam para os filhos, isto é, 

ocupar uma posição social mais elevada que a deles.  

Nesse sentido, para os pais a escola é mais que uma instituição que transmite 

conhecimento sistematizado, visto que carrega a responsabilidade de transformar os filhos em 

“alguém na vida”. As famílias têm consciência do papel que escola desempenha no meio 

social; sabem que sem a ajuda dela não conseguirão adequar os filhos aos padrões exigidos 

pela sociedade. Desse modo, são obedientes a escola, em virtude de ser esta o único meio de 

que seus filhos dispõem para escapar a uma vida indesejada. Temem que seus filhos 

desperdicem a única chance que têm de se armarem contra as dificuldades da vida e de mudar 

sua realidade para obter aquilo que desejam. É por isso, segundo Lahire (2008), que a família 

outorga 

[...]uma grande importância ao “bom comportamento” e ao respeito à 

autoridade do professor. Como não conseguem ajudar os filhos do ponto de 

vista escolar, tentam inculcar-lhes a capacidade de submeter-se à autoridade 

escolar, comportando-se corretamente, aceitando fazer o que lhe é pedido, 

ou seja, serem relativamente dóceis, escutando, prestando atenção, 

estudando e não brincando (LAHIRE, 2008, p.25). 

                                                 

 
21 Conforme Bourdieu, o capital cultural objetivado são os recursos objetivos, caracterizados como 

bens culturais materiais, que são utilizados pelas famílias para ajudar na formação dos seus filhos. É o 

poder aquisitivo de posse de bens como: livros, revistas, computadores, investimentos em reforços 

escolares, entre outros.  
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Em casa também se estabelece um controle interno e externo. As famílias asseguram-

se de que as tarefas escolares sejam feitas, o que não deixa de ser uma maneira de manter os 

filhos ocupados, de segurá-los em casa, diminuindo o tempo ocioso em que ficam na rua, 

evitando assim as más influências e os possíveis desvios de comportamento que podem 

prejudicar o percurso de escolarização e colocar todo um projeto de vida a perder. Agindo 

dessa forma, as famílias sentem-se mais seguras em relação ao sucesso escolar dos seus 

filhos. E mesmo não tendo garantias de que alcançarão o resultado desejado, sabem que “[...] 

para penetrar nas relações estáveis de construção de conhecimento, de comportamento, é 

preciso também que os seres sociais sejam controláveis” (LAHIRE, 2008, p.142). 

As famílias, independentemente de seu nível de escolaridade, demonstram entender 

que a escola é algo importante, e manifestam a esperança de que seus filhos saiam-se melhor 

que eles no futuro. Procuram, dentro de suas possibilidades, compensar a situação de 

desvantagem dos filhos no que diz respeito aos assuntos educacionais. Com a função de 

contribuir para preparar os indivíduos para a vida, a escola passa a ser a única fonte de 

esperança para essas famílias. 

4.2 – O sentido atribuído à escola pelos filhos: concepções e desafios  

Antes de entramos neste tópico, é importante ressaltar que os alunos, ao responderem 

o questionário, utilizaram de maneira recorrente expressões como “ter um futuro melhor”, 

“ser alguém na vida”, “ser nada” ou “não ser ninguém”. Portanto, para que essas respostas 

fossem analisadas, foi necessária compreendê-las. Assim, na entrevista22 realizada pouco 

depois da aplicação do questionário, pedimos aos alunos que esclarecessem o significado 

dessas expressões. Todos, sem exceção, responderam que “ter um futuro melhor” e “ser 

alguém na vida” significa estudar para ter um bom emprego que proporcione uma vida 

estável e poder aquisitivo para comprar carro, casa, sustentar a família que vão construir e 

ajudar financeiramente aos pais. Alguns acrescentaram a esse conjunto de realizações “ser 

uma pessoa respeitosa”, como se apenas as pessoas escolarizadas e com um bom emprego 

pudessem ser respeitosas. As expressões “ser nada” ou “não ser ninguém”, segundo os 

                                                 

 
22 A entrevista foi realizada após o preenchimento do questionário com o objetivo de esclarecer e 

aprofundar algumas questões sobre as famílias e seus filhos e fazer uma análise mais minuciosa e 

comparativa dos relatos de ambas as partes. Devido ao curto prazo para a conclusão da pesquisa, 

optamos não nos aprofundar nas questões levantadas pela entrevista, receosos de não conseguir fazer 

uma análise construtiva e bem embasada das respostas dadas pelos investigados. Apesar de não ter 

sido analisadas, as entrevistas encontram-se nos anexos. 
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alunos, significam não ter estudo, não ter trabalho e tudo aquilo que o trabalho pode 

proporcionar à vida de uma pessoa, ou seja, o inverso de “ser alguém”. Quando utilizadas nas 

respostas, essas expressões aparecem destacadas em itálico. 

 

Tabela 5 – Respostas dos filhos às perguntas do bloco temático 1: “Eu e a escola” 

 

Bloco 1: Eu e a escola 

 

Q.1 – A escola para mim é... 

Q.2 – A escola é um local que eu... 

Q.3 – Quando eu estou na escola eu me sinto...  

 

Argumentos centrais  Categorias Percentual (%) 

Q.1 – (porque ensina/uma 

segunda casa/fundamental) 

Escola que ensina/segunda casa/essencial para a 

vida 

58,34% 

Q.2 – (aprende ser alguém na 

vida/posso interagir/gosto de 

brincar/admiro muito) 

Escola que ensina ser alguém na vida/ 

socialização/admiração 

30,56% 

Q.3 – 

(feliz/estudiosa/importante) 

 

(um pouco triste/acorrentado) 

Escola causa sentimentos positivos.  27,78% 

Escola causa sentimentos negativos.  5,56% 

Tabela 5 – Respostas dos filhos às perguntas do bloco temático 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A escola para mim é... 

A maioria dos filhos (58,34%) refere-se à escola como local que ensina. Como suas 

famílias, eles também têm consciência de que a função da escola é transmitir conhecimentos, 

e, consequentemente, zelar pela aprendizagem. Alguns observaram que a escola é um local 

que ensina coisas boas e coisas ruins, mas é possível perceber através de seus relatos que os 

conteúdos negativos não são propriamente transmitidos pela escola enquanto instituição de 

ensino e aprendizagem, e sim enquanto local de socialização. Outros referem-se à escola 

como uma segunda casa, por considerarem a educação escolar tão importante quanto a 

educação familiar. Há também, os que consideram que a escola é essencial para a vida, 

valendo-se das seguintes expressões: “a escola é fundamental”, “a escola é necessária”, “a 

escola é tudo na vida de uma pessoa”. 
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A escola é um local que eu... 

Ao responderem a essa questão, alguns alunos referem-se à escola como o local onde 

“aprenderão a ser alguém na vida”. Ser alguém na vida, para eles, é estudar para mais tarde 

ter um bom emprego, poder ajudar a família, não se envolver com coisas ilícitas e respeitar os 

outros. Na medida em que a responsabilidade de transmitir os ensinamentos necessários ao 

aprendizado de “ser alguém” é atribuída à escola, esta passa a ser nada mais que um local de 

moldagem social, que modela as pessoas de acordo com as exigências sociais. Em outras 

palavras, nessa lógica, cabe à escola proporcionar ao indivíduo uma formação socialmente 

adequada, de modo que o aluno possa chegar a ser “alguém na vida”. Portanto, o indivíduo só 

será “alguém na vida” se frequentar a escola e se submeter a esta. Caso contrário, não será 

ninguém. As respostas abaixo ilustram bem essa lógica. 

Aprender a ser alguém na vida (resposta dada pelo filho FC(M) à questão 2). 

Ser alguém na vida: Conseguir um emprego que eu quero, pra ajudar minha 

mãe, estudar, não fazer coisa errada, respeitar as pessoas, é isso (resposta 

dada pelo filho FC(M) à entrevista). 

Por ser um espaço de socialização, a escola é vista por alguns alunos como local de 

diversão, já que propicia brincadeiras e conversas entre colegas. Ou seja, neste caso, a escola 

passa a ser não somente um local de ensino, mas também de diversão e socialização: 

Estudo, brinco, me divirto e converso com meus colegas (resposta dada pelo 

filho FM(F) à questão 2).  

Outros admiram a grande responsabilidade assumida pela escola em ensinar as 

pessoas e a forma como esta é organizada para assumir tal responsabilidade. Essa admiração 

é evidente na fala desta filha: 

Estudo e admiro muito porque ela tem muita responsabilidade de ensinar 

(resposta dada pela filha FD(F) à questão 2).  

Quando eu estou na escola eu me sinto... 

Quando estão na escola, os alunos investigados manifestam sentimentos positivos 

como entusiasmo e alegria. Convém salientar que para alguns esse sentimento se manifesta 

de outra maneira. A escola desperta neles uma grande autoestima, como se lhes conferisse 

superpoderes. Esses superpoderes são traduzidos em atitudes, características e sensações 
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positivas em relação à aquisição do saber. Graças à escola, eles têm confiança de que serão 

capazes de resolver problemas e superar obstáculos que possam atrapalhar suas conquistas: 

Cheia de energia, cheia de inteligência para resolver os problemas (resposta 

dada pela filha FD(F) à questão 3).  

Outros expressam sentimentos negativos em relação à escola, como por exemplo a 

tristeza, sendo que tal sentimento também se manifesta para alguns de uma forma diferente: 

enxergam a escola como um local que aprisiona, sentem-se “acorrentados” (resposta dada 

pelo filho FI(M) à questão 3), como se a escola exercesse um domínio sobre eles que os 

impossibilitasse de revelar sua verdadeira personalidade ou posicionarem-se da forma de que 

gostariam.  

Os filhos têm conhecimento da função da escola enquanto instituição social, isto é, a 

transmissão do conhecimento e a preservação da aprendizagem. A escola, independentemente 

do sentimento que desperta neles, é necessária para suas vidas, como complemento da 

educação familiar. Eles estão cientes disso. Para os filhos, “[...] a família é o lugar das 

aprendizagens básicas, quotidianas, afetivas, relacionais, pessoais [...], enquanto a escola é, 

antes de mais nada o lugar das aprendizagens intelectuais e profissionais. A família e a escola 

são dois mundos nitidamente diferentes” (CHARLOT, 2009, p.38). As tarefas são divididas, 

repartidas de acordo com a sua especificidade, mas “[...] isso não quer dizer que o que se 

passa na família não tenha impacto na escola e vice-versa, mas que esses efeitos 

provavelmente não resistem à natureza das aprendizagens realizadas em cada uma das 

instâncias (pelo menos para os filhos das famílias populares) (CHARLOT, 2009, p.39). 

Quando os filhos atribuem à escola a responsabilidade de ensiná-los a ser “alguém na vida”, é 

porque sem a escola não se consideram ninguém. Desse modo, a escola é para eles o único 

caminho para ascenderem socialmente, ou seja, para tornarem-se alguém.  

 

Tabela 6 – Respostas dos filhos às perguntas do bloco temático 2: “A escola na minha vida” 

 

Bloco 2: A escola na minha vida. 

 

Q.4 – Eu gosto da escola? Por quê? 

Q.5 – O que eu considero de maior importância na escola? Por quê?  

Q.6 – A escola é importante na minha vida? Por quê?  
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Argumentos centrais  Categorias Percentual 

(%) 

Q.4 – (gosto porque é 

importante/mais ou menos porque 

tem coisas que não gosto/não gosto 

mais é importante)  

Gosta da escola/gosto mais menos/não gosta 13,89% 

Q.5 – (o estudo o mais 

importante/o professor porque 

ensina/os coleguinhas)  

Mais importante na escola é o estudo/o 

professor/colega 

44,46% 

Q.6 – (para no futuro eu me dar 

bem em uma faculdade/ser alguém 

na vida) 

A escola importante para o futuro 19,45% 

Tabela 6 – Respostas dos filhos às perguntas do bloco temático 2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Eu gosto da escola? Por quê? 

Alguns alunos afirmaram que gostam da escola; mas em seus relatos, esse gostar 

aparece sempre relacionado ao que a escola pode lhes proporcionar no futuro. Eles gostam da 

escola porque consideram-na um meio, um instrumento de inserção social. Acreditam que a 

escola irá ajudá-los a concretizar seus desejos e sonhos. Essa percepção é evidenciada nos 

relatos seguir. 

Gosto, porque só assim, mais tarde eu posso ser enfermeira e ajudar as 

pessoas (resposta dada pela filha FA(F) à questão 4). 

 

Sim, porque com ela (escola) a gente pode ser o que a gente quiser (resposta 

dada pelo filho FC(M) à questão 4). 

 

Sim, porque só assim vou ter minha vida garantida com o estudo (resposta 

dada pelo filho FI(M) à questão 4). 

 

Sim, porque faz parte da vida para ser alguém no futuro (resposta dada pelo 

filho FL(M) à questão 4). 

Ser alguém na vida – se formar, ter um bom emprego pra pagar as contas e 

ajudar minha mãe (resposta dada pelo filho FL(M) à entrevista). 

Outros disseram gostar mais ou menos da escola, alegando que há coisas nela de que 

gostam e de que não gostam. Há, também, os que alegam não gostar da escola, mas afirmam 

que mesmo não gostando, consideram-na importante para a vida: 

Não gosto (escola), porque é muito chata, mas é fundamental pro futuro 

(resposta dada pela filha FE(F) à questão 4). 

 

Não, mais é importante (resposta dada pelo filho FM(F) à questão 4). 
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Podemos notar que, independentemente da afeição que têm pela escola e de se esta 

oferece ou não coisas que os agradam, esses filhos consideram-na importante. Mesmo que a 

achem chata e não gostem de alguns aspectos dela, submetem-se a ela, aceitando-a como 

condição da vida. Esta “[...] conformidade com as exigências da instituição escolar enraíza-se 

na vontade de passar de ano e conseguir, um dia, sucesso social e econômico” (SILVA, 2009, 

p.121). 

O que eu considero de maior importância na escola? Por quê?  

Para muitos alunos, o mais importante na escola é o estudo (ensino e aprendizagem). 

Para justificar essa impressão, apresentam praticamente os mesmos motivos pelos quais 

gostam da escola. Argumentam que esse estudo poderá, no futuro, ajudá-los a realizar seus 

desejos e sonhos, já que, depois de se formarem, poderão arranjar um bom emprego, ou seja, 

“ser alguém na vida”, tal como podemos confirmar em seus relatos:  

É o estudo, o mais importante é a gente aprender mais. Estar aprendendo, se 

esforçando para aprender muito mais. É o que a gente vai precisar no futuro, 

para mais tarde ter um bom emprego (resposta dada pela filha FD(F) à 

questão 5). 

 

O estudo, porque sem o estudo a gente não consegue o que quer mais tarde 

(resposta dada pela filha FB(F) à questão 5). 

 

Os estudos, porque sem ele você não é nada (resposta dada pelo filho FI(M) 

à questão 5). 

Ser nada – não estudar, não trabalhar, não ter nada (resposta dada pelo filho 

FI(M) à entrevista). 

Na concepção de outros alunos, o que a escola tem de mais importante são os 

professores, visto que eles são os responsáveis por transmitir os ensinamentos considerados 

importantes para o futuro. Outros ainda consideram o colega como mais importante, porque 

gostam de conversar nas horas vagas. Conforme observa Charlot (2009), quando os amigos 

estão no foco do relato, “são evocados em termos de solidariedade, ajuda, abertura aos outros 

(inclusive quando as atividades com os amigos saem do quadro estrito das leis...)” (p.73).  

A escola é importante na minha vida? Por quê? 

Ao analisarmos as respostas para essa questão, concluímos que escola é importante na 

vida dos alunos porque pode determinar um futuro favorável, ou seja, porque serve de ponte 

para as conquistas futuras, como conseguir se formar e ter bom emprego, ou, em outras 

palavras, “ser alguém na vida”. 
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Sim, porque eu aprendo para o futuro mim dar bem em uma faculdade 

(resposta dada pela filha FB(F) à questão 6). 

 

Sim, porque sem a escola você não vai ser nada no futuro (resposta dada 

pelo filho FF(M) à questão 6). 

Ser nada – não ter estudo, não ter emprego, não ter respeito (resposta dada 

pelo filho FF(M) à entrevista). 

 

Sim, serve para ser alguém na vida mais tarde (resposta dada pelo filho 

FL(M) à questão 6). 

Ser alguém na vida – Se formar, ter um bom emprego pra pagar as contas e 

ajudar minha mãe (resposta dada pelo filho FL(M) à entrevista). 

A importância da escola para esses alunos sustenta-se, portanto, na realização do 

distante ideal de “ser alguém na vida” – no sentido de ter um bom trabalho e tudo que este 

pode proporcionar. Vale observar que essa expressão, de maneira velada, também vincula a 

escola à formação profissional. Verifica-se então uma  

relação institucional escola-diploma-trabalho que é importante para estes 

jovens, muito mais que o saber. O importante para eles é frequentar a escola 

e, mais tarde, ter um bom contrato, sem que uma relação forte se estabeleça 

entre escola e saber, saber e trabalho. A sua relação com a escola não se 

articula com o eixo saberes-actividades profissionais, definidos nos seus 

conteúdos específicos, mas sobre um eixo estudos-empregos, aprendizados 

em termos de níveis (CHARLOT, 2009, p.53). 

Esse tipo de relação com a escola é frágil, uma vez que o saber é colocado em 

segundo plano em relação aos sonhos almejados para o futuro. Os alunos investigados não 

conseguem perceber que esses sonhos poderiam se realizar como consequência da aquisição 

do saber. 

 

Tabela 7 – Respostas dos filhos às perguntas do bloco temático 3: “Eu e a dimensão social da 

escola”  

 

Bloco 3: Eu e a dimensão social da escola. 

 

Q.7 – A escola é importante para a sociedade? Por quê?  

Q.8 – A escola serve para quê? 

 

Argumentos centrais  Categoria Percentual 

(%) 

Q.7 – (as crianças não têm o que 

fazer e a escola ensina/para 

A escola é importante para preencher o 

tempo/formação profissional/para indicar 

36,11% 
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pessoas trabalharem/indicar a 

gente) 

Q.8 – (ensinar para ser alguém na 

vida/sem a escola a gente não é 

nada/para reencontrar amigos) 

A escola serve para ensinar/essencial para a 

vida/para o futuro/para reencontrar amigos 

63,89% 

Tabela 7 – Respostas dos filhos às perguntas do bloco temático 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A escola é importante para a sociedade? Por quê? 

Na visão de alguns alunos, a escola é importante para a sociedade porque preenche o 

tempo das crianças, tirando-as da rua e dando-lhes o que fazer. Nesse sentido, o saber 

fornecido pela escola é importante não pelo saber em si, mas porque preenche o tempo das 

crianças. Para outros, a importância social da escola está associada à formação profissional, 

enquanto meio de inserção no mercado de trabalho, como ilustra a resposta abaixo:  

Sim, porque se a gente não for à escola, a gente não aprende nada e fica 

difícil encontrar emprego (resposta dada pelo filho FG(M) à questão 7). 

Como podemos constatar no trecho abaixo, há também aqueles que consideram que a 

escola é importante para guiar as pessoas, indicando-lhes o caminho certo, de modo que 

possam conseguir uma vida melhor no futuro: 

A escola indicar a gente a garantir uma vida melhor (resposta dada pela filha 

FH(F) à questão 7). 

Vida melhor – Ter um futuro brilhante (ter minha independência, um bom 

emprego, uma boa casa, um carro e outras coisas mais) (resposta dada pela 

filha FH(F) à entrevista). 

A escola serve para quê? 

Para uma boa parte dos alunos investigados, a escola serve para ensinar. Nota-se, mais 

uma vez, que estão conscientes da função da escola, mesmo que esse ensino citado seja 

direcionado às conquistas futuras, àquilo que pretendem concretizar. Eles não veem utilidade 

naquilo que a escola pode proporcionar no presente, somente naquilo que ela pode 

proporcionar no futuro. A escola serve, portanto: 

Para ensinar a ser alguém na vida (resposta dada pela filha FB(F) à questão 

8). 

Ser alguém – Conseguir um emprego que eu quero, pra ajudar minha mãe, 

estudar, não fazer coisa errada, respeitar as pessoas, é isso (resposta dada 

pela filha FB(F) à entrevista). 
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Para ser alguém na vida, porque sem estudo ninguém sobe, só desce 

(resposta dada pela filha FM(F) à questão 8). 

Ser alguém – Estudo, ter um bom trabalho, uma boa casa (resposta dada 

pela filha FM(F) à entrevista). 

Nessa perspectiva, a escola é um local onde os indivíduos são moldados. Quando os 

alunos investigados dizem que a escola “ensina a ser alguém na vida”, é porque eles não se 

consideram ninguém sem a escola. A escola, através da transmissão de saberes socialmente 

determinados, ensina aquilo que é necessário para que o aluno torne-se “alguém”, isto é, para 

que consiga um trabalho, e por intermédio deste trabalho, tenha uma “boa vida”, ou seja, uma 

condição financeira estável, um bom poder aquisitivo e uma família. Esses alunos são 

moldados a aceitar de maneira passiva a forma como a sociedade é organizada e a condição 

que esta lhes impõe para conseguir ser o que desejam, ou, em suas próprias palavras, para que 

sejam “alguém na vida”.  

A expressão “ser alguém na vida” carrega implicitamente a noção de trabalho. É como 

se o trabalho fosse a base de sustentação, o suporte para adquirir as outras coisas que se 

agregam ao conceito de “ser alguém na vida” evocado por cada um dos investigados. A 

importância da escola nas vidas dos filhos está ancorada no sonho de ter um bom trabalho no 

futuro, e por isso a ideia de trabalho aparece explícita ou implicitamente em suas falas. 

Se analisamos de forma lógica as outras coisas citadas para definir a expressão “ser 

alguém na vida”, podemos concluir que essas coisas só podem ser conquistadas como 

produto do trabalho. Partindo desse princípio, o trabalho é a base de todas as conquistas, 

porque o conhecimento adquirido na escola visa à obtenção de um bom emprego. Por meio 

deste, pode-se ter estabilidade e segurança para formar uma nova família, além de poder 

aquisitivo para comprar objetos de conforto e ajudar financeiramente aos pais. Assim, a 

condição de “ser alguém na vida” está necessariamente ligada à formação profissional. 

Portanto, o fator de maior destaque na relação entre o aluno e a escola é o trabalho, ou seja, a 

formação profissional.  

Em virtude da incumbência de ensinar o aluno a ser alguém na vida, a escola passa a 

ser essencial, fundamental para a vida. Sem a escola, os indivíduos acham que não são nada, 

que não são ninguém, e por isso a escola é tudo para eles:  

Sem a escola a gente não é nada (resposta dada pelo filho FI(M) à questão 

8). 

Ser nada – Não estudar, não trabalhar, não ter nada (resposta dada pelo filho 

FI(M) a entrevista). 
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“Ser nada” é o contrário de “ser alguém na vida”; então “ser nada” é não ter estudo. 

Ao não se ter estudo, não se tem conhecimento para conseguir um trabalho e, 

consequentemente, não se tem nada. Essa é mais uma expressão que vincula 

dissimuladamente a escola à formação profissional. 

Para os alunos investigados, de modo geral, a escola é importante porque ensina. Eles 

sabem que a função da escola é ensinar. Entretanto, o ensino mencionado por eles 

dificilmente está desvinculado de algum elemento determinante para a vida social, sendo a 

formação profissional a mais citada, já que só através desta poderão se inserir no mercado de 

trabalho. Dessa forma, o saber não é posto em segundo plano apenas pelas famílias 

investigadas, mas também pelos seus filhos. Eles não pensam que preparar as pessoas para 

conseguir um trabalho é apenas uma consequência da função primordial da escola, e que o 

envolvimento com as atividades escolares também pode ser uma ocupação vital. A aquisição 

do saber fica, portanto, condicionada aos fatores sociais, e a escola tem o seu sentido limitado 

a uma das suas colaborações. 

 

Tabela 8 – Respostas dos filhos às perguntas do bloco temático 4: “Eu, a escola e a minha 

família” 

 

Bloco 4: Eu, a escola e a minha família. 

  

Q.9 – Vou à escola por obediência aos meus pais? Por quê? 

Q.10 – Como meus pais entendem a escola? Por quê? 

Q.11 – A importância dada à escola por mim é a mesma dada pelos meus pais? Por 

quê? 

 

Argumentos centrais  Categorias  Percentual (%) 

Q.9 – (gosto de estudar/sem ir à 

escola mais tarde eu não vou 

poder ser o que eu tanto 

quero/gosto de aprender e de ter 

meus amigos) 

 

(eles (os pais) me obrigam a 

estudar pra futuramente não 

estar catando lixo) 

Tem uma ideia positiva sobre ir à escola, por 

gostar de estudar/pelo futuro/pelos amigos 

19,46% 

Tem uma ideia negativa sobre ir à escola, porque 

é uma imposição dos pais 

16,67% 

Q.10 – (como um lugar que 

ensina/como uma coisa boa/ 

importante para o futuro/ela 

sabe que eu estou protegido na 

escola) 

Entende a escola como local que 

ensina/bom/importante para o futuro/que protege 

58,33% 
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Q.11 – (eu quero ser alguém na 

vida, ele também quer/porque 

eu concordo com ela (mãe) e ela 

comigo) 

Dá a mesma importância porque compartilha das 

mesmas ideias que os pais  

22,22% 

Não souberam responder 13,89% 

Tabela 8 – Respostas dos filhos às perguntas do bloco temático 4 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vou à escola por obediência aos meus pais? Por quê? 

Um primeiro grupo de alunos negou que vá à escola por obediência aos pais, alegando 

ter conhecimento da importância da escola para seu futuro. Dentro desse grupo, outros 

afirmaram que se interessam pelos estudos e gostam de estudar e outros ainda disseram que 

gostam de encontrar os amigos. 

Em suas falas, tais alunos demostram que têm motivações próprias para frequentar a 

escola, quer os pais obriguem-os a fazê-lo ou não. Essas motivações podem estar ligadas a 

conquistas futuras ou a algo por que tenham afeição, como é possível verificar nas respostas 

abaixo: 

Não, porque sem ir à escola mais tarde eu não vou poder ser o que eu tanto 

quero (resposta dada pela filha FA(F) à questão 9). 

 

Não, porque tenho que ir. Gosto de aprender e de ter meus amigos a cada 

dia (resposta dada pela filha FD(F) à questão 9).  

Um segundo grupo de alunos confirmou que frequenta a escola por obediência aos 

pais. Em suas falas, descrevem as diferentes justificativas pelas quais os pais obrigam-nos a 

frequentar a escola. Uns alegam que os pais obrigam-nos porque eles manifestam pouca 

vontade de frequentar a escola; outros porque os pais não permitem que eles fiquem em casa, 

e outros ainda porque os pais dizem que eles vão precisar da escola no futuro, ou seja, dos 

ensinamentos transmitidos pela escola. Tais alunos, por mais que os pais justifiquem a 

importância da escola para suas vidas, ainda precisam de interferência externa para frequentá-

la, visto que não se mobilizariam a fazê-lo por conta própria, como podemos deduzir pelas 

respostas a seguir. 

Sim, porque minha mãe não me deixa ficar em casa (resposta dada pelo 

filho FI(M) à questão 9).  

 

Sim, porque eles me obrigam a estudar pra futuramente não estar catando 

lixo (resposta dada pelo filho FF(M) à questão 9). 
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Sim, porque eles dizem que eu posso entrar no exército se eu tiver estudo 

(resposta dada pelo filho FC(M) à questão 9). 

Podemos observar, com base nessas duas últimas falas, que para que os filhos 

despertem interesse pela escola, os pais precisam descrever situações que eles (os filhos) não 

almejem para si mesmos no futuro ou colocar a escola como condição de alguma coisa 

almejada por eles (filhos) no futuro. Todos os filhos que frequentam a escola por obediência 

aos pais são alunos cujas notas estão na média, o que nos leva a deduzir que estudam apenas 

o suficiente para não reprovar. A estratégia utilizada pelos pais para que os filhos despertem 

interesse pela escola não os mobiliza
23

, mas os motiva – e o grau de motivação dependerá 

daquilo que é por eles almejado. 

Alguns alunos, entretanto, demostraram interesse pela escola. Por mais que os pais 

tenham motivos de sobra para cobrar deles que frequentem a escola, eles próprios também 

têm motivos, que os estimulam ou mobilizam a frequentá-la, ao contrário daqueles que 

precisam da interferência externa por parte dos pais. Como explica Lahire (2008), os filhos 

que respeitam por si mesmos essas regras são frequentemente classificados 

como “autônomo” (a autonomia é considerada a capacidade de seguir 

sozinho pelo cominho certo e maneira certa), e opõe-se ao comportamento 

daqueles a quem é preciso, incessantemente, lembrar as regras e que 

demonstram pouco espírito de autodisciplina, de self-direction (LAHIRE, 

2008, p.28, grifo do autor). 

Enquanto os alunos que frequentam a escola por imposição dos pais, e visando a um 

futuro melhor, conforme Charlot (2008), “não encontram sentido e o prazer de aprender e de 

saber” (p.173), aqueles que demonstram autonomia perante a escola, conforme Lahire (2008), 

são capazes de se governar, de caminhar sozinhos para se apropriar do saber. O modo como 

este saber será encarado por tais alunos dependerá do estado (motivação ou mobilização) em 

que se encontram diante daquilo que desejam para suas vidas. Os desejos poderão 

desencadear o prazer pela escola, ampliando o sentido atribuído a esta. Mas essa postura 

perante a escola não garante “[...] que o caminho a ser percorrido até a universidade se 

cumpra e, menos ainda, que ele se faça de forma exitosa, resultando na realização e 

aprovação no exame vestibular. Não parece haver percursos assegurados a priori para esses 

jovens” (TEIXEIRA, 2011, p.62). É pertinente ressaltar que as intempéries da vida 

                                                 

 
23 O termo mobilização implica mobilizar-se (“de dentro”), enquanto o termo motivação enfatiza o 

fato de que se é motivado por alguém ou por algo (“de fora”) (CHARLOT, 2007, p.55). 
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enfrentadas por esses alunos durante o percurso da educação básica têm como causa “[...] as 

restrições de materiais, as dificuldades de acesso a informações referentes ao ensino [...], à 

necessidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo” (TEIXEIRA, 2011, p.62). Todos esses 

fatores interferem nos desejos e objetivos da pessoa, e o engajamento individual estendido ou 

não à família é que determinará se a história terá ou não um final feliz, apesar de todas as 

dificuldades. 

Como meus pais entendem a escola? Por quê? 

Na ótica de alguns filhos, seus pais entendem a escola como local que ensina. O 

ensino está fortemente associado a algo que se almeja para a vida futura ou a algo de que 

precisa no cotidiano para não haja desvios no percurso escolar. Portanto, nos relatos dos 

filhos, a escola aparece vinculada à proteção e às conquistas futuras. A palavra “futuro” é 

empregada na maioria das respostas, o que comprova que a escola, para as famílias, é 

vivenciada no presente em prol do futuro; sua utilidade é apenas virtual. Esta visão é passada 

para os filhos, como podemos verificar nas falas abaixo: 

Como um lugar que ensina para no futuro ser alguém na vida (resposta dada 

pela filha FE(F) à questão 10). 

Ser alguém na vida – Ter boas condições, ter um bom emprego, uma boa 

casa (resposta dada pela filha FE(F) à entrevista).  

 

Que é bom pra mim, pro futuro e também ela sabe que eu estou protegido na 

escola, sem violência nenhuma (resposta dada pelo filho FL(M) à questão 

10). 

Percebemos por meio dos relatos dos filhos que a importância atribuída à escola pelos 

seus pais está no futuro, na vida futura. Nessas condições, a escola no presente é um mero 

canal de transmissão do conhecimento, que deve ser acumulado e guardado pelos receptores 

(os filhos) para ser utilizado no futuro em prol das conquistas almejadas.  

Outros filhos acreditam que os pais entendem a escola como uma coisa boa ou algo 

que tem valor. Para elucidar esses entendimentos, precisaríamos de algum tipo de 

complemento, como por exemplo: Por que é boa? Por que tem valor? Na falta de 

completação, são entendimentos superficiais, que portanto não consideraremos na nossa 

análise.  
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A importância dada à escola por mim é a mesma dada pelos meus pais? Por quê? 

Esta pergunta, a última do questionário, foi à única à qual alguns alunos não souberam 

responder, quer alegando simples desconhecimento, quer alegando que não sabiam porque 

não haviam consultado os pais. Dos que responderam, todos afirmaram que dão a mesma 

importância à escola que os pais, visto que compartilham com estes as mesmas ideias e 

desejos em relação àquela, como mostram as falas a seguir: 

Acho que é porque eu quero um futuro bom pra mim e ela também quer, eu 

quero me formar, ela também quer (resposta dada pela filha FB(F) à questão 

11). 

 

É porque eu quero ser alguém na vida, ela também quer (resposta dada pela 

filha FE(F) à questão 11). 

Ser alguém na vida – Ter boas condições, ter um bom emprego, uma boa 

casa (resposta dada pela filha FE(F) à entrevista). 

Os argumentos apresentados pelos alunos investigados demonstram, portanto, uma 

concordância do sentido atribuído à escola por pais e filhos. Essa concordância é importante 

porque a formação, segundo Silva (2009), sempre se inicia com base no cotidiano, no qual 

“[...] construímos as nossas primeiras e básicas representações do mundo e, mais tarde, 

entramos em um processo de ‘retificação’ das ideias anteriores” (p.125), que vai rompendo 

paulatinamente com o cotidiano. Isso não quer dizer que o indivíduo vai se desvincular 

totalmente das concepções e dos desejos da sua família. Contudo, “[...] não sabemos como 

esse sistema de mediação funciona, não sabemos o que é que produz, como e por 

quê”(CHARLOT, 2007, p.25).  

Assim, o sentido atribuído à escola pelos filhos está ancorado na eficácia duradoura 

da escola, ou seja, na capacidade dela de produzir o efeito desejado em suas vidas futuras, 

que é o de torná-los “alguém na vida” ou formá-los para exercer a profissão desejada. 

O problema nessa relação do sentido com a eficácia, segundo Charlot, é colocar a 

questão da eficácia “[...] sem colocar a do sentido (isto é,  [...] tomar o saber e a atividade em 

sua coerência a sua especificidade sem se indagar sobre aquele que é chamado a apropriar-se 

deste saber por meio desta atividade)” (2001, p.21). Não estamos querendo dizer que o 

sentido atribuído à escola deve dissociado de sua eficácia, porque sem a eficácia “[...] o 

indivíduo [é] socialmente moldado sem questionar a especificidade dos saberes e das 

atividades com as quais [...] é confrontado” (p.21). Para resolver esse problema, é preciso 

fazer uma “[...] ligação entre a interioridade e a exterioridade, entre a questão do sentido a da 
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eficácia, [ligação esta que] é [feita através d]a atividade do sujeito no e sobre o mundo – um 

mundo que ele partilha com os outros sujeitos” (p.21). 

A conciliação entre o sentido e a eficácia da escola faz com que esta ganhe um sentido 

mais amplo e não fique restrita a uma das suas colaborações sociais. Assim, os saberes 

escolares podem ultrapassar os muros da escola, comunicando-se com outros saberes, dando 

sentido ao mundo, aos outros e aos próprios sujeitos que deles se apropriam. Desse modo, a 

escola 

funciona quando aprender na escola permite compreender melhor a vida (e 

compreender melhor a si mesmo) e, simultaneamente, é uma maneira de 

viver, uma abertura a novos mundos onde também se encontram o sentido, o 

prazer e o outro, e onde se encontra a si mesmo (CHARLOT, 2001, p.151).  

Para os filhos de famílias de origem popular, a educação escolar é a garantia da 

integração social, dado que a sua relação com a escola é baseada na obtenção de 

conhecimentos orientados a que conquistem um bom trabalho no futuro, tenham uma vida 

estável e possam construir uma família; de modo que possam ser, enfim, “alguém” no meio 

social. São esses os objetivos que os motivam ou mobibilizam a frenquentar a escola. 

Portanto, a escola para eles é um local de conhecimento, de preparação acadêmica, de 

proteção e principalmente de ascensão social. 

Mas antes que essa ascensão social aconteça, tais alunos são moldados pela escola a 

aceitar as imposições do meio social. Tal aceitação faz com que se responsabilizem a si 

mesmos pelo seu sucesso ou fracasso social. O resultado, seja ele positivo ou negativo, justo 

ou injusto, possível ou impossível, passa a depender do esforço de cada um. Para ter êxito na 

vida, os indivíduos submetem-se à escola, que os ensina a se adaptarem ao modelo de 

organização social, a aceitarem as condições e as responsabilidades impostas pela sociedade,. 

Esses ensinamentos não “[...] contribuem para o esclarecimento do sujeito sobre o sentido do 

mundo, da vida, de suas relações com os outros e consigo mesmo” (CHARLOT, 2005, p.85). 

Nesse sentido,  
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formar é preparar para o exercício de práticas direcionadas e 

contextualizadas, nas quais o saber só adquire sentido com referência ao 

objetivo perseguido. Mas formar é também transmitir saberes que, se são 

transmitidos como simples instrumentos de uma prática, correm o risco não 

somente de se descaracterizarem, mas também de dificultarem a adaptação 

da prática ao contexto, e, se eles são transmitidos no seu estatuto de saberes 

constituídos em discurso coerente, correm o risco de “deslizar”sobre as 

práticas e de não ter nenhum valor instrumental. O problema-chave está aí e 

ultrapassa largamente o da formação profissional, já que é bem o problema 

da tensão entre uma lógica das práticas e uma lógica dos discursos 

construídos que se exprime, em termos sobredeterminados pela ideologia 

(CHARLOT, 2005, p.93). 

Nesse contexto, os alunos depositam na escola todas as suas esperanças de conquistar 

uma vida melhor no futuro. Como a base de sustentação de uma vida melhor e mais feliz no 

futuro é o trabalho, o sentido da escola fica limitado à dimensão social, e ela passa a servir 

apenas ao propósito da formação profissional. Essa lógica fragiliza a escola, uma vez que o 

saber é colocado em um plano secundário em relação às conquistas almejadas para o futuro. 

Essa situação precisa ser superada para que a relação entre os alunos e a escola se fortaleça e 

o saber e o aprendizado recuperem a devida importância. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para Charlot (2005), o homem está constantemente em busca de significados, de 

sentidos para as coisas. Assim, para que dê valor ou importância a alguma coisa em sua vida, 

o homem precisa buscar um sentido para ela. Dessa forma, ao buscarem um sentido para a 

escola, as famílias de origem popular acabam compreendo-a como o local onde seus filhos 

poderão adquirir uma boa formação profissional, para assim conseguirem um bom emprego 

no futuro, o qual lhes proporcionará uma vida melhor que a atual. 

As famílias investigadas pensam dessa forma devido às dificuldades financeiras que 

enfrentam. As que contam com trabalho fixo têm uma renda que varia de um a quase dois 

salários mínimos. Já aquelas que não têm uma renda fixa, sobrevivem do bolsa família.  

Todas as famílias que participaram da pesquisa mostraram-se insatisfeitas com suas 

condições de vida. Por isso, veem a escola como a única saída para que os problemas que 

enfrentam não se perpetuem através dos seus filhos. A aquisição do saber para essas famílias 

está sempre associada à possibilidade de ganhar dinheiro. E “[...] embora o dinheiro seja 

apresentado como ‘condição para tudo’, o trabalho é apontado como o melhor meio para 

obtê-lo. A vida do roubo ou do ganho fácil é explicitamente condenada” (CENPEC; 

LITTERIS, 2001, p.55).  

Assim, em todas as respostas fornecidas pelas famílias amostradas, o trabalho é 

mencionado como meio legítimo para a existência social e pessoal. Expressões como “pessoa 

de bem”, “bom cidadão”, “cidadão de bem”, “futuro melhor” e “ser alguém na vida” 

apareceram de maneira recorrente nos relatos e entrevistas, e quando indagávamos seus 

significados, estes sempre se relacionavam de alguma forma à dimensão do trabalho. 

Não estamos querendo dizer que a formação profissional não é relevante, haja vista a 

necessidade e urgência de inserção no mercado de trabalho. O problema é que essas famílias 

não consideram a aquisição do saber como prerrogativa para o sucesso profissional, e o 

sentido da escola, transmitido aos filhos, limita-se à obtenção de um resultado. Entretanto, 

mesmo chegando a esta conclusão, não podemos afirmar que o sentido atribuído à escola 

pelos filhos – igualmente ancorado na formação profissional e no trabalho – é consequência 

direta do sentido atribuído por suas famílias, já que 
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a personalidade da criança, seus “raciocínios” e seus comportamentos, suas 

ações e reações são incompreensíveis fora das relações sociais que se tecem, 

inicialmente, entre ela e os outros membros da constelação familiar, em um 

universo de objetos ligados às formas de relações sociais interfamiliares. De 

fato, a criança constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de 

avaliação através das formas que assumem as relações de interdependência 

com as pessoas que a cercam com mais frequência e por mais tempo, ou 

seja, os membros de sua família. Ela não “reproduz”, necessariamente e de 

maneira direta, as forma de agir de sua família, mas encontra sua própria 

modalidade de comportamento em função de configurações das relações de 

interdependência no seio da qual está inserida. Suas ações são reações que 

“se apoiam” relacionalmente nas ações dos adultos que, sem sabê-lo, 

desenham, traçam espaços de comportamento e de representações possíveis 

para ela (LAHIRE, 2008, p.17).   

Ou seja, mesmo que filhos considerem os pais os principais responsáveis pela sua 

educação escolar, o sentido que atribuem à escola não é determinado pela perspectiva deles, 

pois esta operação de atribuição de sentido é relativamente autônoma e dinâmica. Isso ocorre 

porque os filhos estão inseridos em um espaço familiar de socialização com exigências e 

características variáveis, que os colocam diante de um amplo leque de preferências e 

comportamentos que interagem entre si. 

Diante do exposto, e após cruzar os dados coletados por meio dos questionários e das 

entrevistas, podemos afirmar de maneira provisória – visto que não dominamos todos os 

aspectos da questão investigada – que as famílias amostradas e seus respectivos filhos veem a 

escola da mesma forma, isto é, como espaço de formação profissional. Portanto, os sentidos 

atribuídos à escola por ambas as categorias é igual. A palavra igual não deve ser entendida 

aqui em sentido estrito, porém em um sentido mais geral. São iguais porque remetem à 

formação profissional, mas diferem pelos desejos em relação ao tipo de profissão almejada 

para o futuro, pois esses desejos podem surgir como “[...] efeito da coexistência com os 

outros, e fixam-se progressivamente na forma que o curso de sua vida determina, no decorrer 

dos anos, ou, às vezes, também de maneira brusca, após uma experiência particular 

marcante” (LAHIRE, 2008, p.18).  

Logo, para afirmar categoricamente que os sentidos atribuídos à escola pelas famílias 

e seus filhos são iguais, é preciso fazer uma investigação mais aprofundada – envolvendo 

toda a constelação familiar – a fim de conhecer as diferentes influências às quais está 

submetida a criança, e comprovar que essas influências convergem para um mesmo fim, que, 

no nosso caso, consiste na formação profissional. Portanto, 
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a coerência das disposições social que cada ser social pode ter interiorizado 

depende da coerência dos princípios de socialização aos quais foi 

sobmetido. A partir do momento em que um ser social foi colocado, 

simultâneo ou sucessivamente, no seio de uma pluralidade de mundos 

sociais não-homogêneos, às vezes contraditórios, ou no interior de universos 

sociais relativamente coerentes que apresentam, porém, sob certos aspectos, 

algumas contradições, podemos então nos defrontar com uma relação com o 

mundo incoerente, não-unificada, que origina variações de práticas segundo 

a situação social na qual ele é levado a ‘funcionar’ (LAHIER, 2008, p.35-

36).  

Nessa perspectiva, o sentido atribuído à escola varia conforme o tipo de profissão que 

as famílias querem que seus filhos exerçam e que estes gostariam de exercer, já que as 

profissões diferem, entre outras coisas, pelo nível de escolarização exigido, que pode ir do 

fundamental ao superior. Diante disso, o mais importante é a relação que os alunos e suas 

famílias estabelecem entre o saber e a profissão almejada. É a mobilização dos filhos em 

relação aos saberes que essa profissão reclama que proporcionará a compreensão do sentido 

atribuído à escola.  

Entretanto, a escolha da profissão é influenciada não só pelo desejo, mas também pela 

leitura de experiências alheias, sejam elas de um irmão mais velho, dos próprios pais, de um 

parente mais distante ou de outros seres sociais que nem sempre pertencem à constelação 

familiar, uma vez que “[...] as interações com os adultos ajudam progressivamente as crianças 

a ‘definir situações’, a determinar aquilo que, nessa situação, é significativo ou não, 

pertinente ou não, etc.” (LAHIRE, 2008, p.142). Portanto, é preciso compreender os fatores 

externos que incidem sobre a relação com o saber e que influenciarãoi na construção do 

sentido atribuído à escola. Nota-se nesta relação “[...] que um mesmo elemento pode 

encontrar-se em constelações diferentes – porque seu efeito depende da interpretação que o 

sujeito lhe dá e de sua associação com os outros elementos” (CHARLOT, 2001, p.30).  

Isso acontece porque, apesar de ocuparem a mesma posição social, os filhos são 

sujeitos individuais que produzem sentidos diferenciados do mundo. A posição social que as 

famílias ocupam na sociedade e o sentido que elas atribuem à escola, mediante suas histórias 

de vida, não determinam o sentido que seus filhos atribuem à escola, apenas produzem 

“[...]efeitos indiretos, e não determinantes, através da história do sujeito” (CHARLOT, 2005, 

p.49). Ou seja, 
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a criança do meio popular, ao mesmo tempo, ocupa uma posição social 

dominada e é um sujeito, um ser de desejo, que fala e que interpreta o que 

lhe acontece, que age de modo mais ou menos eficaz, que tem uma história 

pessoal incluída nas histórias mais amplas (da família, da comunidade, da 

sociedade, da espécie humana) (CHARLOT, 2005, p.50).  

As famílias, ao transmitirem seu sentido de escola aos filhos, entendem essa 

transmissão como uma ação unilateral de um destinador para um destinatário. Seus filhos, ao 

receberem esse sentido, contribuem para sua construção através das próprias concepções. 

Este sentido, segundo Lahire (2008), é resultado da relação social que esses filhos mantêm 

com aquilo que contribui para construir seus conhecimentos, e com seus próprios recursos 

constroem o sentido no curso de experiências anteriores. Desse modo, o sentido atribuído à 

escola pelas famílias não determina o sentido atribuído pelos seus filhos, embora se 

estabeleça alguma algum tipo de relação entre os sentidos.  

Os filhos não interiorizam o mundo passivamente; eles reconstroem o mundo a partir 

de um mundo preexistente que lhe foi oferecido. Essa construção é feita através de escolhas 

que “[...] valem mais a pena ser aprendidas. É essa relação (seletiva e hierarquizada) de 

sentido e de valor dos objetos, situações, etc. (inclusive consigo mesmo) que constitui a 

relação com o mundo do sujeito” (CHARLOT, 2001, p.28).  

O resultado aqui alcançado compreende alguns elos da complexa rede de 

interdependência humana que constitui a realidade social. Em virtude dos prazos a cumprir, 

não foi possível abranger todas as dimensões sociais presentes nas vidas das famílias 

investigadas e seus respectivos filhos, que se comunicam entre si pela problemática comum 

que se informa, cristalizando-se na forma de disposições específicas de se comportar, sentir, 

agir e pensar.  

As famílias de origem popular e seus filhos atribuem à escola o sentido de formação 

profissional, porém, diante do que foi explicitado, não podemos converter este resultado na 

causa do problema escolar enfrentado por esses filhos, muito menos colocá-los em uma 

situação de humilhação cultural, pois o fracasso escolar da maioria deles não está 

necessariamente associado à omissão dos pais, mas a diferentes formas de aprendizagem e 

cultura. Podemos concluir que 
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todos os investigados, qualquer que seja a situação escolar da criança, tem o 

sentimento de que a escola é algo importante e manifestam a esperança de 

ver seus filhos “sair-se” melhor do que eles. Aliás, é importante destacar que 

os pais, ao exprimir seus desejos quanto ao futuro profissional dos filhos, 

tendem, frequentemente, a desconsiderar-se profissionalmente, “confessar” 

a indignidade de suas tarefas: almejam para sua progênie um trabalho menos 

cansativo, menos sujo, menos mal-remunerado, mais valorizador que o deles 

(LAHIRE, 2008, p.334).   

Portanto, o sentido atribuído à escola pelas famílais investigadas não deve ser julgado 

e sim compreendido, tendo em vista que este sentido provém de sua história de vida. E elas 

não desejam que suas histórias sejam repetidas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DAS FAMÍLIAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITURIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

Prezada Família, 

 

Este questionário foi elaborado como instrumento de coleta de dados para uma pesquisa 

de Mestrado em Educação, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Através deste, 

objetivamos buscar o sentido atribuído à escola pelas crianças a partir do contexto familiar. 

Ressaltamos que não há respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. Os dados 

aqui coletados serão sigilosos, e todos os envolvidos na pesquisa terão preservado o seu 

direito ao anonimato. A sua opinião é importante para o desenvolvimento da nossa pesquisa. 

Contamos com sua colaboração e, desde já, agradecemos. 

 

Joelma Viana Almeida de Souza 

Contato: jvalmeida75@yahoo.com.br 

 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome do pai: ________________________________________________________________ 

Idade: ___________ Profissão:__________________________________________________ 

Escolaridade: _______________________________________________________________ 

Nome da mãe: _______________________________________________________________ 

Idade: ___________ Profissão: _________________________________________________ 

Escolaridade: _______________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO 

 

BLOCO 1: Eu e a escola  

1.  A escola para mim é _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. A escola é um local que eu ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Quando eu falo na escola me sinto_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

mailto:jvalmeida75@yahoo.com.br
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BLOCO 2: A escola na minha vida 

4. Qual a importância da escola para mim no passado? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Qual a importância da escola para mim no presente? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. A escola é importante na minha vida? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

BLOCO 3: Eu e a dimensão social da escola 

7. A escola é importante para a sociedade? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. A escola serve para quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

BLOCO 4: Eu, a escola e o meu filho  

9. O que a escola ensina para meu filho é importante? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Como meu filho entende a escola? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. A importância dada à escola por mim é a mesma dada pelo meu filho? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DOS FILHOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITURIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

 

Prezado (a) Aluno (a), 

 

Este questionário foi elaborado como instrumento de coleta de dados para uma pesquisa 

de Mestrado em Educação, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Através deste, 

objetivamos buscar o sentido atribuído à escola pelas crianças a partir do contexto familiar. 

Ressaltamos que não há respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. 

Ressaltamos que não há respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. Os dados 

aqui coletados serão sigilosos, e todos os envolvidos na pesquisa terão preservado o seu 

direito ao anonimato. A sua opinião é importante para o desenvolvimento da nossa pesquisa. 

Contamos com sua colaboração e, desde já, agradecemos. 

 

Joelma Viana Almeida de Souza 

Contato: jvalmeida75@yahoo.com.br 

 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Identificação: ____________________________________________ (use um pseudônimo) 

Sexo: M (    )   F (    )                   Idade: ____________ 

Trabalha: Sim (    )   Não (    )   Profissão: _________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Profissão do pai: _____________________________________________________________ 

Profissão da mãe: ____________________________________________________________ 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

BLOCO 1: Eu e a escola  

1. A escola para mim é ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. A escola é um lugar que eu __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Quando eu estou na escola eu me sinto _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

mailto:jvalmeida75@yahoo.com.br
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BLOCO 2: A escola na minha vida  

4. Eu gosto da escola? Por quê?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. O que eu considero de maior importância na escola é _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. A escola é importante na minha vida? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

BLOCO 3: Eu e a dimensão social da escola  

7. A escola é importante para a sociedade? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. A escola serve para quê?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

BLOCO 4: Eu, a escola e a minha família  

9. Vou à escola por obediência aos meus pais? Por quê?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Como meus pais entendem a escola? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. A importância dada à escola por mim é a mesma dada pelos meus pais? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA DA FAMÍLIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITURIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

 

Prezada Família,  

 

Esta entrevista foi elaborada como instrumento de coleta de dados para uma pesquisa 

de Mestrado em Educação, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Através deste, 

objetivamos buscar o sentido atribuído à escola pelas crianças a partir do contexto familiar. 

Ressaltando que não há respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. 

Ressaltamos que não há respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. Os dados 

aqui coletados serão sigilosos, e todos os envolvidos na pesquisa terão preservado o seu 

direito ao anonimato. A sua opinião é importante para o desenvolvimento da nossa pesquisa. 

Contamos com sua colaboração e, desde já, agradecemos. 

 

Joelma Viana Almeida de Souza 

Contato: jvalmeida75@yahoo.com.br 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome do pai: _______________________________________________________________ 

 

ENTREVISTA 

 

1. Qual a profissão que você gostaria que seu filho exercesse? Por quê? 

2. Qual nível de escolarização que você gostaria que seu filho atingisse? Por quê? 

3. Com o estudo que você está oferecendo para seu filho, você acredita que ele irá conseguir 

ser o que ele ou você deseja no futuro? Por quê? 

4. Para você o que é uma escola boa de qualidade? Por quê? 

5. Se você pudesse oferecer outro tipo de educação a seu filho, você ofereceria? Qual? Por 

quê? 

6. Você acredita em outros meios de ter sucesso na vida sem ser através da educação escola? 

Por quê?  

7. O que você mais teme em acontecer com o seu filho nesse percurso de escolarização? Por 

quê?  

8. Quais as medidas que você toma para que seu filho não se desvie do caminho considerado 

correto por você? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA DO FILHO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITURIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

Prezada Aluno,  

 

Esta entrevista foi elaborada como instrumento de coleta de dados para uma pesquisa 

de Mestrado em Educação, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Através deste, 

objetivamos buscar o sentido atribuído à escola pelas crianças a partir do contexto familiar. 

Ressaltando que não há respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. 

Ressaltamos que não há respostas certas ou erradas, apenas pareceres individuais. Os dados 

aqui coletados serão sigilosos, e todos os envolvidos na pesquisa terão preservado o seu 

direito ao anonimato. A sua opinião é importante para o desenvolvimento da nossa pesquisa. 

Contamos com sua colaboração e, desde já, agradecemos. 

 

Joelma Viana Almeida de Souza 

Contato: jvalmeida75@yahoo.com.br 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome do aluno: ______________________________________________________________ 

 

ENTREVISTA 

 

1. Qual a profissão que você gostaria de exercer? Por quê?  

2. Para conseguir a profissão que você deseja, pretende estudar até que nível de 

escolarização? Por quê? 

3. Com o estudo que você está tendo, você acredita que irá conseguir ser o que pretende? Por 

quê? 

4. Para você o que é uma escola boa de qualidade? Por quê? 

5. Você gostaria de ter outro tipo de educação? Por quê?  

6. Você acredita em outros meios de ter sucesso na vida sem ser através da educação escolar? 

Por quê? 

7. O que você entende por conseguir “um futuro melhor”, “ser alguém na vida”? 

8. Como você entende as expressões “não ser nada”, “não ser ninguém”? 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITURIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTEDA PESQUISA  

 

NOME: ___________________________________________________________________ 

DOC. DE IDENTIDADE NO ________________________________ SEXO: M (   )  F (   ) 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_______ 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

TÍTULO DA PESQUISA: O SENTIDO DA ESCOLA PARA A FAMÍLIA DE ORIGEM 

POPULAR 

PESQUISADORAS RESPONSÁVEIS:  

ORIENTADORA: Prof
a
. Dr

a
. Veleida Anahí da Silva, do núcleo de pós-graduação em 

Educação (NPGED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).    

MESTRANDA: Joelma Viana Almeida de Souza, aluna de mestrado do NPGED 

 

III – EXPLICAÇÃO DO PESQUISADOR SOBRE A PESQUISA 

Objetivo do estudo: Analisar o sentido que as famílias de origem popular atribuem à escola 

e se este sentido estabelece alguma relação com o sentido atribuído à escola pelos seus filhos.  

 

Benefícios: O resultado desta pesquisa poderá auxiliar os profissionais da escola na 

compreensão do sentido da escola para as famílias da comunidade escolar e como esse 

sentido reflete na maneira de educar seu filho. Esse entendimento poderá beneficiar os 

participantes, na medida em que os resultados poderão se configurar em um espaço de 

reflexão tanto para as famílias como para a escola em relação a suas práticas educativas, além 

de auxiliar na relação de ambas.  

 

Procedimentos: Para coleta de dados serão utilizados questionários com o intuito de obter 

dos participantes as informações necessárias para contemplar a referida pesquisa. Após 

recolhimento das devidas informações, os dados serão categorizados e analisados. Portanto, 

os relatos dos participantes são de grande importância para o desenvolvimento desta.  
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Avaliação do risco da pesquisa: O participante não sofre nenhum risco com esta pesquisa, 

seja ele imediato ou tardio.  

 

Confidencialidade: Fica garantido aos participantes da pesquisa a confidencialidade, a 

privacidade e o sigilo das informações individuais obtidas. Os resultados deste estudo 

poderão ser publicados em artigos e/ ou livros científicos ou apresentados em congressos 

profissionais, mas as informações pessoais que possam identificar o indivíduo serão mantidas 

em sigilo. 

 

IV – GARANTIAS DO PARTICIPANTE  

Ficam garantidas ao sujeito da pesquisa:  

1- O acesso, a qualquer tempo, a informações sobre os procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa.  

2- A salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

3- O direito de retirar-se da pesquisa no momento em que desejar.  

 

V – INFORMAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA PARA ENTRAR EM 

CONTATO EM CASO DE DÚVIDA 

Prof
a
. Dr

a
. Veleida Anahí da Silva e Joelma Viana Almeida de Souza. 

Núcleo de pós-graduação em Educação (NPGED) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Avenida Marechal Rondon, sem número, Jardim Rosa Elze, Cidade Universitária Professor 

José Aloísio. Telefone: (79) 2105-6759 

 

VI – CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

Eu declaro, após ter sido esclarecido sobre a pesquisa e informado dos meus direitos como 

participante desta, que concordo em participar da mesma, assim como autorizo a participação 

do meu filho e a utilização dos dados coletados nos questionários para o desenvolvimento do 

referido estudo.  

 

Aracaju, ____ de ____________ de 2012. 

 

 

________________________________                             ____________________________ 

           Participante da pesquisa                                                              Pesquisador 
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APÊNDICE F – TERMO DE COMPROMISSO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITURIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – NPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

ESTUDO: O SENTIDO DA ESCOLA PARA A FAMÍLIA DE ORIGEM POPULAR 

 

Este termo tem por objetivo estabelecer um compromisso entre a pesquisadora Joelma 

Viana Almeida de Souza, RG nº 1339103 e a instituição Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Manoel Bomfim, localizada na rua A-4, número 235, do conjunto Assis 

Chateaubriand, na cidade de Aracaju/SE, onde será desenvolvida a pesquisa.  

A pesquisa é vinculada à Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do Núcleo 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (NPGED), sob a orientação da Prof
a
. Dr

a
. 

Veleida Anahi da Silva, e apresenta como metodologia de coleta de dados a aplicação de 

questionários aos alunos e suas famílias. 

 

Compromissos da pesquisadora: 

 

 Tratar dos dados com transparência e veracidade; 

 Cumprir os acordos firmados, utilizando os instrumentos elencados na metodologia;  

 Ser coerente com as particularidades da escola, respeitando os currículos e as 

especificidades da instituição; 

 Manter o direito ao anonimato de todos os envolvidos na pesquisa;  

 Apresentar um relatório parcial para apreciação de toda a comunidade escolar; 

 

Compromissos da instituição: 

 

 Dar à pesquisadora livre acesso à escola “Manoel Bomfim” para a realização da 

pesquisa;  

 Disponibilizar documentos de interesse da pesquisadora que correspondam ao 

objetivo da pesquisa, respeitando a autoridade da instituição;  



151 

 

 Colaborar com pesquisadora e menter a comunidade esclarecida sobre o objetivo da 

pesquisa. 

 

____________________________,_____ de ______________________________de 2012.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Testemunha 

 

___________________________________________________________________________ 

Pesquisador 

 

___________________________________________________________________________

Direção da escola 

 


