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RESUMO

Neste estudo buscou compreender as práticas educativas desenvolvidas pelos pais no apoio aos deveres de casa do filho. Na primeira fase, aplicamos um questionário aos pais

de alunos do terceiro ano do ensino fundamental de três escolas: uma particular e duas públicas. Esse procedimento foi a base para a seleção de nove famílias – três de cada

instituição de ensino, que posteriormente participaram da conversa e entrevista semiestruturada. Focalizando as dinâmicas intrafamiliares organizadas, as condições materiais, o

acompanhamento das atividades e o significado dado pelas famílias à ajuda nos deveres de casa, Nogueira, Romanelli e Zago (2000) dizem que as pesquisas apontam para uma

variação considerável nas práticas que camadas médias e populares adotam para favorecer a escolarização dos filhos. Neste estudo dialogou-se ainda com Nogueira (2002);

Portes (2000); Zago (2003); Romanelli (2003), Paula (2000). A pesquisa fora desenvolvida em três escolas. A escola A atende crianças de camadas populares. A Escola B recebe

alunos de famílias com restrições econômicas e alguns de camadas médias. As duas escolas são públicas. A Escola C, particular confessional, atende a crianças de camadas

médias. As pesquisas indicam que o horizonte de escolaridade dos filhos varia segundo a origem social das famílias. De um modo geral, nas três escolas, as entrevistadas

manifestaram intenção de que os filhos alcancem um nível de escolaridade mais prolongado que aquele conquistado pelas mães. Entre as nove mães entrevistadas, os deveres

de casa se apresentam como uma necessidade. É unânime a opinião de que ele é importante e deve, necessariamente, manter-se como uma atividade extraclasse, embora

algumas mães tivessem relatado tensões no momento da execução das tarefas. Uma delas menciona ter ciúmes do pai, cujo capital cultural é mais elevado, facilitando a ajuda no

dever de casa e a aproximação com os filhos no momento do apoio. Atividades que seriam, segundo ela, obrigação materna. Quanto às condições oferecidas pelas famílias na

realização das tarefas em casa, observaram-se diferenças de estratégias. Os recursos oferecidos à criança na execução da atividade e a preparação de atividades

complementares pelos pais parecem ter relação com o capital econômico e escolar. Nogueira (2002, p. 5) ressalta que [...] alguns poucos alunos têm à disposição alternativas e

possibilidades – excesso de recursos materiais, técnicos ou financeiros. Muitos outros não contam sequer com o mínimo necessário para viver e muito menos para estudar e

cumprir suas obrigações para com a escola. Para Nogueira (2002), as restrições relativas aos recursos disponíveis para a feitura das tarefas de casa, fazem parte de um retrato

de como as desigualdades socioeconômicas afetam o cotidiano da prática educativa escolar. Evidencia-se, nesta pesquisa que o acompanhamento das atividades escolares dos

filhos ainda é predominantemente feminina, discussão já referendada por Franco (2002), Nogueira (2002), Carvalho (2004). Vale ressaltar, entretanto, que, quando esse apoio é

exercido por terceiros, as razões se explicam pela ocupação profissional da mãe fora do lar ou a existência de um capital cultural mais elevado por parte do pai, garantindo ao

filho um apoio de mais qualidade. Percebemos que, em geral, as mães com um nível mais elevado de capital escolar e cultural consideram tais exercícios como recursos

importantes na apropriação de saberes. Enquanto os pais de camadas populares, em geral, preocupam-se com o processo de socialização. Diante das muitas dificuldades

enfrentadas por famílias das camadas populares, é interessante observar, como revela Portes (2000), que “as limitações de ordem econômica das famílias não as impedem de se

empenharem em um trabalho escolar, mesmo que este se configure em um planejamento elementar, como escutar os filhos, colaborando para que o filho dê conta das exigências

escolares; a presença da ordem moral doméstica, quando os pais se empenham em uma educação para a vida (honestidade, respeito, honra)” (PORTES, 2000, p. 67-72).

Enquanto o trabalho escolar organizado pelas famílias de camadas médias não parece ser tão elementar assim, uns cuidam para que o filho amplie os saberes escolares, o outro

já cria mecanismos de sustento universitário futuro, outros disponibilizam um bom acervo cultural para a realização das tarefas escolares, exigem a feitura de atividades além

daquelas exigidas pela escola, aumentando as chances objetivas de sucesso escolar para a prole.
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