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RESUMO 

Este estudo busca apreender e compreender os sentidos e significados constituídos por 

professores atuando na Educação Infantil acerca das famílias dos educandos e da importância 

das relações entre famílias e escolas, para o trabalho docente. Nele, adotou-se uma abordagem 

qualitativa, por meio da qual foram realizadas seis entrevistas semiestruturadas, junto a 

professores da rede municipal da cidade de Suzano-SP, das quais apenas duas foram 

analisadas. Entre os critérios de seleção das participantes, destacavam-se o exercício 

exclusivo em classes de Educação Infantil no referido município, tempo na carreira do 

magistério superior a 15 anos e, ainda, interesse na pesquisa, após sua apresentação. Os dados 

produzidos foram analisados com base no referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica, 

fazendo-se uso prioritário das categorias de sentido e significado. As conclusões indicam que 

os sentidos constituídos pelas professoras da Educação Infantil acerca das famílias dos 

educandos e da importância das relações entre escolas e famílias para o trabalho docente são 

bastante particulares, guardando, no entanto, algumas características comuns. Para as 

professoras entrevistadas, a participação das famílias nas escolas é algo importante, pois isso 

torna possível desenvolver uma atividade docente de melhor qualidade e, também, 

compreender melhor os modos de vida nos diferentes arranjos familiares, procurando, por 

intermédio dessa compreensão, entender e explicar os modos de ser, sentir e pensar dos 

educandos, situação mais favorável para aprimorar o trabalho pedagógico. A ausência de um 

currículo que trate dessa questão seja na formação inicial docente e/ou continuada é vista 

como um aspecto que dificulta o estabelecimento e a manutenção da relação escolas-famílias. 

Os sentidos inferidos dos discursos das participantes, a respeito de como elas veem as famílias 

de suas crianças ora têm como referência a família nuclear burguesa, ora, considera os 

múltiplos arranjos que as podem configurar. Com base nos resultados encontrados, podemos 

apontar a necessidade de: 1) se dar urgente atenção para o currículo da formação inicial de 

docentes, incluindo nele estudos e discussões críticas, nas quais sejam aprofundadas as 

relações escola da infância-famílias, de forma a oferecer diretrizes consistentes aos futuros 

professores; e 2) as redes de ensino oferecer e viabilizar, na formação continuada, encontros 

entre docentes, gestores e familiares, para que de maneira permanente, sistemática e 

colaborativa possam compartilhar experiências e aprofundar conhecimentos. Esses dois 

aspectos parecem ser fundamentais para que se possa constituir, no interior das escolas, uma 

cultura de participação e cooperação mútua entre equipe escolar e famílias, para que se possa 

promover o pleno desenvolvimento dos educandos e, consequentemente, das novas gerações.  

Palavras-chave: Escola e Família; Educação Infantil; Psicologia Sócio-histórica; Sentidos e 

Significados. 



ABSTRACT 

This study aims to understand the senses and meanings constituted by teachers who work in 

Children Education about children’s families and the importance of families-schools’ 

relationship for teachers’ work. Six semi-structured interviews made with teachers from the 

municipal school network of Suzano-SP, from which only two were analyzed. The selection 

of the teachers employed the following criteria: they should work exclusively in classes of 

Children Education; their time in the teaching career should be 15 years or higher; and they 

should have demonstrated interest in participating in the research after its presentation. The 

data collected through the interviews were analyzed based on the theoretical framework of the 

Social historical Psychology, with emphasis on the categories of senses and meaning. The 

research followed a qualitative approach, and its findings indicated that the participants 

constituted different senses and meanings about their pupils’ families and about the 

importance of family-schools’ relationship for teachers’ works, maintaining, however, some 

common features. Both teachers conceived the participation of families in schools’ life as 

important both to improve teaching activities and to understand the configuration of different 

lifestyles in distinct families’ arrangements. That information, according to the participants, 

could help them to explain the children’s behavior as well as to customize their way of 

attending them. The absence of a curriculum in teacher's college, allied to the lack of 

continuing education showing the centrality of the children's families for teachers work, are 

seen as hindering the establishment and maintenance of good relationships between schools 

and its pupils’ families. These two aspects seem to be fundamental to the construction of a 

collaborative culture among teachers, administration personnel and pupils’ families, one, 

which enables the full development of the children and, consequently, of the new generations. 

Key-words: School-Families Relationship; Children Education, Socio historical Psychology, 

Senses and Meanings. 
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INTRODUÇÃO 

A história do pesquisador, os objetivos de estudo e os caminhos trilhados. 

“Para a inteligência crítica de nosso tempo é preciso conhecimento em 
extensão e em profundidade de todas as ideias que o formam e por ele são 
informadas, dando-lhe o que poderíamos chamar de o seu perfil cultural, 
sem cuja contraditória e movediça visão não entenderemos os pensamentos 
e emoções de humanidade que nos envolve e define”. 

Agnes Heller 

Desde o capítulo que minha memória consegue alcançar sobre minha própria 

história, duas instituições sociais sempre estiveram nela presentes: a família e a escola. O 

primeiro dia de cada etapa da escolarização, as novas e complexas relações a serem 

estabelecidas, o espaço desconhecido e pronto para ser explorado, os professores, os 

conteúdos, as adaptações, as muitas dores das despedidas, bem como as alegrias e as 

frustrações, são todos momentos que marcam as páginas do livro de minha subjetividade.  

Nele há, ainda, figuras de destaque, como meus pais que me acompanharam 

em todo o meu desenvolvimento, com o nunca vacilante amor dedicado por eles à minha 

formação e integridade física, com as vivências culturais que me proporcionaram, com os 

generosos valores que me passaram e, como seria de se esperar, com suas cobranças, 

exigências e demandas elevadas. Nas entrelinhas dessa história, percebo hoje um pouco mais 

objetivamente que, muito por conta de minha família, sempre estiveram grifadas para mim, 

envolvendo-me e definindo-me, as mediações da instituição escola, que, ao lado das mantidas 

em casa, na História e da Cultura de meu tempo, foram, sem dúvida, de mim constitutivas, 

levando-me a ser quem hoje sou. 

Todavia, para mim, a escola não foi um espaço apenas de escolarização: foi e 

é, também, um rico espaço de constituição profissional. Professora, formada pelo extinto 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), desde o curso Normal 

intrigava-me saber mais e melhor como a escola e as famílias dos alunos se relacionam e 

como, individual e conjuntamente, contribuem para o desenvolvimento da criança. Ao chegar 

à sala de aula, pela primeira vez, na Educação Infantil, encontrei crianças pequenas sem saber 

o que o ambiente educativo poderia lhes oferecer e famílias distantes da escola. Nesse 

momento, senti-me desafiada a tentar aproximações, a buscar entender como escola, crianças 

e suas respectivas famílias poderiam conviver – porque até então não conviviam – e a propor 

formas de a escola oferecer uma educação de boa qualidade às jovens gerações e de se 



 
14

aproximar das famílias, além de verificar como as famílias poderiam ajudar a escola a educar 

seus filhos e vice-versa, como a escola poderia ajudá-las a educá-los.  

Ao mesmo tempo, entre tantas e variadas procuras, começava a constituir 

minha identidade profissional. A cada ano, quando experimentava novas formas de aproximar 

as famílias da escola, ficava satisfeita por ver que, na medida em que elas iam se encontrando, 

mais aprendiam ambas a se respeitar, a se escutar os anseios e as sugestões de parte a parte, a 

participar, em conjunto e em colaboração, da escolarização de suas crianças, enriquecendo de 

tal modo o espaço escolar e as relações que nele se davam que minha atividade docente 

acabava por se desenvolver de maneira mais complexa e eficaz. Entretanto, tratavam-se 

apenas de experimentações e conclusões transitórias, sem qualquer organização científica. 

Mais tarde, quando na graduação no curso de Pedagogia, por meio dos estudos e reflexões 

realizadas em aulas e na pesquisa de iniciação científica, elaborei o trabalho intitulado 

“Educação e os novos arranjos familiares: estudo sobre a perspectiva do educador da 

Educação Infantil pública de Mogi das Cruzes diante da adoção de crianças por casais 

homossexuais”, apresentado em 2008. Foi-me possível, nesse estudo, aproximar-me um 

pouco mais desse assunto e encontrar nele uma gama de desdobramentos, que só fizeram 

aumentar minhas perguntas sobre as relações estabelecidas entre escola e família, acrescendo, 

ainda, indagações sobre o papel dos docentes na qualidade dessas relações. Concomitantes e 

integradas à graduação, as experiências profissionais na docência e na formação continuada 

de docentes da Educação Infantil pública conduziram-me à percepção mais ampla de que há 

múltiplos e importantes tipos de relações entre as duas instituições, sendo as mediações 

protagonizadas pelo professor centrais para sua boa qualidade dessas relações. A partir dessa 

conjuntura, fica claro que minha história de vida culminou nas perguntas que deram origem a 

esse estudo. 

Consoante tudo que me conduziu a esta pesquisa, pretendi com ela apreender e 

compreender os sentidos e significados constituídos por professores atuando na Educação 

Infantil acerca das famílias dos educandos e da importância da relação famílias/escola, para 

o trabalho docente. Saliento que os sentidos e significados são, fundamentalmente, 

constituídos na e pela interação dos docentes com as famílias de seus alunos e que, a depender 

de como essa relação é significada, ela pode, em muito, favorecer a relação escola e família. 

Amparo-me, para dizer isso, na perspectiva Sócio-histórica, adotada como sustentáculo 

teórico-analítico nesse estudo. Quanto ao método, essa é uma pesquisa que se vincula à 

abordagem qualitativa. Em campo, foram realizadas seis entrevistas semiestruturadas com os 
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educadores, com roteiros que procuraram explorar suas histórias de vida e, também, as 

nuances das atividades que desenvolviam para manter relações com as famílias de seus 

alunos. Todos os entrevistados trabalhavam, no momento da coleta e produção dos dados, 

com classes da Educação Infantil pública, no município de Suzano/SP. Muito embora tenham 

sido realizadas seis entrevistas com educadores, apenas duas foram consideradas para fins de 

análise, tendo em vista a semelhança encontrada em suas falas. As duas entrevistas 

selecionadas foram as que, de um lado, ofereciam uma maior quantidade de informações; de 

outro, foram as que os informantes e seus discursos mais se diferenciavam, conforme descrito 

no capítulo III. Dentre a totalidade de escolas da rede municipal de Suzano, foram 

selecionadas duas unidades e, em cada uma delas, três docentes, cada um deles com diferentes 

tempos de exercício no magistério. Realizada a coleta, as análises das falas produzidas pelos 

professores foram feitas de acordo com o proposto por Aguiar e Ozella (2006), buscando 

apreender e compreender os sentidos e significados constituídos por professores atuando na 

Educação Infantil acerca das famílias dos educandos e da importância da relação 

famílias/escola, para o trabalho docente.  

Quanto à escolha da cidade de Suzano como lócus desta pesquisa, justifico-me: 

em 2002, iniciei minha carreira no magistério, após aprovação em concurso público, na 

cidade de Suzano/SP. Desde então, fui professora de turmas compostas por crianças de todas 

as idades na Educação Infantil, coordenadora pedagógica e assistente de direção escolar em 

escolas que operam igualmente nesta modalidade de ensino. Ao longo destes anos, fortaleci 

minha paixão pela educação da infância e pela própria rede de ensino pública da cidade, que 

tem passado por profundas transformações de ordem funcional, organizacional e política que, 

inevitavelmente, transformaram também as dinâmicas relacionais dentro e fora das escolas e a 

postura dos profissionais da educação, entre os quais me vejo.   

Outra razão que fortaleceu a escolha da cidade de Suzano foi a prerrogativa 

postulada no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar n. 190/2010, 

que dispõe sobre o afastamento do profissional da educação de suas funções laborais, para 

realização de mestrado ou doutorado, desde que a pesquisa acadêmica esteja dedicada a 

estudar questões vinculadas à rede municipal de ensino de Suzano, o que acredito ser um 

valoroso incentivo a produção de pesquisa. Preciso esclarecer, ainda, que não só o vínculo 

afetivo e a oportunidade do afastamento para dedicação à pesquisa perfazem motivo para meu 

interesse acadêmico na Educação Infantil. Esses motivos agregam-se à relevância e 

importância, no cenário social, político e econômico, da educação da infância, ainda mais 
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ampliada com a promulgação da Emenda Constitucional no. 59, de 2009, que dispõe sobre o 

alargamento da obrigatoriedade da educação básica. De acordo com ela, até 2016, todos os 

educandos entre 04 e 17 anos de idade deverão estar frequentando a escola, o que se traduz na 

obrigatoriedade de atendimento, até então facultado ao desejo da família, das crianças entre 

04 e 05 anos de idade, na Educação Infantil. 

Há que se sopesar, ainda, que, a despeito do avanço produzido nas últimas 

décadas em pesquisas e produções científicas sobre a Educação Infantil, a literatura, 

especialmente a nacional, apresenta ainda lacunas, especialmente no que se refere às 

particularidades da Educação Infantil, considerando, entre esses aspectos, as relações 

estabelecidas entre escolas e famílias. A incipiente produção científica evidencia-se tanto no 

ainda pequeno número de estudos sobre as relações entre essa modalidade de ensino e as 

famílias dos educandos como e, sobretudo, pelo pouco conhecimento que se tem acerca do 

papel que os docentes nela desempenham. Espera-se, assim, que os resultados obtidos nesse 

estudo possam contribuir para ampliar a discussão sobre o papel da escola e da família como 

instâncias sociais constituintes do humano, enriquecendo sua articulação e tornando as 

relações no interior da escola mais democráticas. Espera-se, ainda, que seus achados auxiliem 

o planejamento de políticas públicas de formação inicial e continuada de educadores, 

aumentando a compreensão docente sobre seu protagonismo e sua contribuição para a boa 

qualidade da importante relação mantida entre escolas e famílias, sempre a serviço de seus 

alunos. 

Para que se cumpra o proposto, o trabalho será organizado em cinco capítulos 

que apresentarão ao leitor o caminho trilhado. Com o primeiro, busco edificar um breve 

panorama histórico dos conceitos de família, de escola da infância e de profissional da 

infância, na expectativa de estabelecer os papéis de cada um na educação das novas gerações. 

Considero necessário discutir brevemente as diferentes estruturas de família ao longo da 

história brasileira e sua função educativa; mostrar a Educação Infantil como uma etapa da 

escolarização que acompanha a “invenção” social da infância e como uma das fases da 

escolarização mais minimizada em sua importância social e educativa; e, ainda, identificar o 

processo de profissionalização do docente da infância e as consideráveis transformações 

verificadas em sua profissionalidade, especialmente nas últimas décadas. Ainda neste 

capítulo, argumentarei sobre a importância da relação entre a escola e a família e apresentarei 

dados de pesquisas sobre a relação mantida entre elas, consultando a literatura disponível no 

campo da Educação, da Psicologia e da Psicologia da Educação. A meta é alcançar uma visão 
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panorâmica de como essa questão vem sendo discutida, as principais conclusões alcançadas e 

as direções por conquistar, entre outros aspectos. Com isso, estarei em posição de situar os 

informantes da pesquisa nas condições históricas, políticas, ideológicas, econômicas, culturais 

e profissionais em que se encontram. 

O segundo capítulo será dedicado ao referencial teórico que sustenta a 

pesquisa. Serão nele abordadas discussões fundamentais sobre alguns conceitos da Psicologia 

Sócio-histórica, notadamente algumas das contribuições de Lev Semionovitch Vygotski1 e de 

seus colaboradores, discutindo, mais aprofundadamente, as categorias consciência, atividade, 

pensamento e linguagem, além de sentido e significado. 

O terceiro capítulo versará sobre os procedimentos metodológicos, 

especificando o local de pesquisa e a seleção dos sujeitos; a coleta de dados; os instrumentos 

empregados e o referencial orientador das análises, o qual sustentará a interpretação dos 

dados. Constarão, também, desse capítulo, os cuidados éticos seguidos por mim, na condução 

do estudo.  

O quarto capítulo apresentará a organização, análise e interpretação dos dados 

obtidos. Por fim, serão tecidas minhas considerações finais que, regidas pelos resultados 

encontrados, intentam abrir novas possibilidades de expandir o conhecimento sobre a relação 

família e escola, mediante a proposição de novas pesquisas que venham a suprir as eventuais 

lacunas desse estudo.  

                                             
1 Faz-se necessário optar aqui por uma grafia do nome do autor, uma vez que são encontradas nas publicações nacionais 
diferentes formas gráficas tais como: Vigotski, Vygotsky, Vygotskii ou Vigotskii. Essa variação deve-se à inexistência, no 
alfabeto romano, dos caracteres com que o nome do autor é originalmente escrito, no alfabeto cirílico (Лев Семёнович 
Выготский). Assim, optou-se pela forma “Vygotski”, seguindo a forma adotada pela PUC-SP, com a ressalva de que são 
respeitadas as escolhas por outras formas gráficas. 
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CAPÍTULO I 

AS FAMÍLIAS E A ESCOLA DA INFÂNCIA 

"Mas a essência humana não é o abstrato residindo no indivíduo único. Em 
sua efetividade é o conjunto das relações sociais”. 

Karl Marx  

Esse capítulo é dedicado à necessária retomada histórica de alguns conceitos 

que foram, ao longo dos tempos, definindo as famílias e a escola da infância como instituições 

sociais e como instâncias educadoras e à defesa da importância da relação entre elas. Procura 

desenhar, a partir das pesquisas produzidas, a trajetória de profissionalização do docente que 

trabalha com crianças pequenas, recuperando uma história ainda em construção. Culmina na 

revisão da bibliografia produzida pelas áreas da Educação, Psicologia e Psicologia da 

Educação sobre a relação entre escola e família, buscando o papel docente nesta relação. Cabe 

esclarecer, uma vez que o intento deste estudo é descrever o pensamento científico atual sobre 

as relações entre escola e família da forma mais abrangente possível, que não foram 

considerados, neste capítulo, apenas os escritos produzidos no âmbito da Psicologia Sócio-

histórica, mas também os produzidos por outras abordagens e áreas do conhecimento, de 

modo que possamos descrever o pensamento atual a partir da investigação das diferentes 

formas como a relação entre as duas agências formativas são entendidas.    

1. 1 – Breve análise do conceito de família na história e na atualidade brasileira 

No que se refere especialmente ao Brasil, a história da organização social 

denominada ‘família’ tem sido contada de muitas e variadas formas ao longo do tempo. Ao 

consultarmos as análises tecidas na literatura científica atual, encontramos uma regularidade, 

que é, conforme apontam historiadores, sociólogos e antropólogos, a pouca eficácia do 

conceito de família, para representar as diferentes formas em que as pessoas se agrupam, 

desde o período colonial até a atualidade. Ao invés de conter em si as representações das 

modalidades nas quais essa instituição social – a família – pode se apresentar, essa palavra 

evoca um significado que transparece uma maneira de apresentar a organização dos 

indivíduos que, sustentada em ideologias, faz de um modelo socialmente desejável o 

dominante e, quando não, o correto. 

De acordo com Freyre (1933), as organizações familiares do Brasil 

sustentaram-se, desde a colonização, em um modelo “patriarcal”, nas quais todas as relações 

parentais e derivadas circulavam em torno de um homem que, por ser próspero, mantinha, sob 
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sua tutela econômica e subjugados ao seu poder, todos a sua volta: antecedentes, colaterais, 

cônjuge, descendentes, apadrinhados e escravos. O maior objetivo desse arranjo familiar 

numeroso e centralizado em uma figura masculina soberana era a manutenção de uma 

propriedade comum e/ou dos interesses de um grupo político. Tratava-se, segundo o autor, de 

uma organização familiar e doméstica, com tipos fixos de personagens, que, bem definidos, 

apenas se substituíam ao longo das gerações, sem ameaçar nem a hegemonia da estrutura 

central, nem a concentração do poder. Esse tipo de organização familiar era típico do período 

colonial e marcou as regiões brasileiras em que foram implantadas grandes unidades agrárias 

de produção que cumpriam, concomitantemente, funções de organizações defensivas e de 

propulsão econômica.  

A decadência do modelo patriarcal, tal como conceituado por Freyre (1933), só 

foi apontada pela historiografia brasileira com o advento da industrialização. Para Souza 

(1972), a ruína das grandes propriedades rurais dissolve a família patriarcal e dá lugar a 

“família conjugal moderna”. Nesta nova organização, consideravelmente reduzida com 

relação à anterior, casal e filhos são frutos da urbanização em que a concentração e 

preservação de bens dão lugar à satisfação de impulsos sexuais e afetivos, levados a 

contentamento, no modelo anterior, fora do círculo familiar imediato. Outro aspecto central 

dessa nova forma de organização familiar sustentava-se nos princípios liberais, uma produção 

ideológica burguesa, segundo os quais os indivíduos vão se libertando do controle exercido 

pelo patriarca e pelo Estado. Com isso, a família passa a ser constituída por núcleos menores, 

nos quais as responsabilidades e o poder centravam-se ainda na figura masculina, tida, agora, 

como responsável apenas pelo agrupamento com o qual mantinha vínculos diretos. 

Para Corrêa (1981) e Samara (1993/2004), os autores supramencionados, 

embora sejam referências em estudos sobre a família no Brasil, formulam uma concepção 

apriorística sobre o que tem sido a família, uma vez que deixam de considerar e registrar 

adequadamente na historiografia nacional os outros modos de organização que escapavam dos 

modelos tradicionais. Eis, por exemplo, o que nos diz Corrêa (1981, p.06):  

Iluminados por este padrão, lemos nossa história a partir dele, 
como se nessa biografia de um personagem central se 
incorporassem todos os personagens centrais de vários séculos, 
sempre os mesmos; como se todos os caminhos levassem 
natural e inexoravelmente ao caminho principal, o percorrido, e 
ele fosse um desdobramento também natural de uma 
circunstância dada, ou em resumo, um apanhado, das 
alternativas concretamente vividas. 



 
21

Desta forma, os relatos que definem historicamente a formação da família 

brasileira colaboraram para a constituição de uma ideologia que achatou, durante séculos, os 

múltiplos arranjos familiares que sempre existiram. Eles se apresentavam sob muitas formas e 

à revelia do que foi contado por longo tempo nas páginas da historiografia, constituíram, ao 

lado dos tipos dominantes de família, o processo histórico de formação da sociedade 

brasileira. Nesse sentido, segundo Szymanski (1995), foram se constituindo duas concepções 

de organização familiares paralelas: uma a da “família pensada”, espelhada nas estruturas 

dominantes, que não refletiam a realidade e outra, a da “família vivida”, retratando com maior 

fidelidade as manobras necessárias empreendidas para superar as dificuldades e os entraves 

sociais encontrados no convívio com o grupo familiar ou para constituí-lo.  

A ação coletiva, impulsionada pela economia capitalista a partir da segunda 

metade do século XX, transformou, de acordo com Castells (2002), de forma irreversível a 

sociedade, em sua história e cultura. Para o autor, no que tange à constituição social das 

famílias, não se deve falar em um ataque, tampouco presumir-se o “fim da família”, mas, sim, 

o anúncio de um tempo em que se proclama a declaração social de que as diferentes estruturas 

familiares coexistem e merecem espaços sociais de respeito e igualdade. Essas várias 

modalidades de famílias vêm, como seria de se supor, também se apresentando no cenário 

social mundial. Calderòn e Guimarães (1994) descrevem famílias formadas com base em 

uniões livres, sem o casamento civil ou religioso; famílias monoparentais, com chefia 

feminina, em razão de diferentes situações (divórcios, separação e/ou abandono do 

componente masculino, mães solteiras, mulheres que optam por “produção independente” 

etc.); e, ainda, famílias formadas por casais homossexuais, entre outras. 

São arranjos sociais que foram omitidos da história oficial, vivendo as 

contradições implicadas em ora tentarem alcançar o modelo dominante, ora buscarem se 

impor como organizações que completam o sentido da palavra família. Mas qual é a função 

fundamental da família, independentemente de sua estrutura, na organização das sociedades? 

Para a Psicologia Sócio-histórica que fundamenta e norteia esse estudo, os seres humanos só 

se tornam humanos à medida que interagem com outros homens e com a cultura acumulada 

pela humanidade. Dessa maneira, o grupo familiar adquire relevância justamente por ser o 

primeiro a acolher e a dar sustentação ao bebê ao nascer. Cabe-lhe, pois, a função de 

humanizar o ser humano.  
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1.1.2 – A família como instância educativa 

Composta por complexas e dinâmicas interações que englobam aspectos 

cognitivos, sociais, afetivos e culturais, não cabe definir como família somente aqueles 

agrupamentos constituídos pelos laços de consanguinidade. Há um conjunto de aspectos que 

materializa, para além do parentesco, a definição de família (Petzold, 1996), incluindo-se 

entre eles o significado das interações e relações mantidas pelas pessoas. Segundo o 

dicionário Aurélio (2010), o vocábulo família3 refere-se ao grupo formado por indivíduos que 

são – ou se consideram – consanguíneos uns dos outros, ou por descendentes de um tronco 

ancestral comum, ou, ainda, por estranhos admitidos por adoção. Esse significado é o que 

adotarei aqui, justamente pela insistência de salientar que o conceito de família não se refere a 

um único arranjo familiar, mas a toda a diversidade de arranjos familiares presente nas 

sociedades. 

Salvo raras exceções, o primeiro ambiente social em que a criança se vê é o 

familiar. Em consonância com a Psicologia Sócio-histórica, cabem a esse grupo familiar, seja 

qual for seu arranjo, as funções primeiras de garantir a sobrevivência e o desenvolvimento de 

seu novo membro, acolhendo-o em sua sociedade e mediando seu acesso aos conhecimentos e 

à cultura acumulados pela humanidade, cumprindo, assim, uma função educativa. De acordo 

com Stratton (1988), vem da família a mais forte influência sobre a formação cultural da 

criança: 

Desde o início da vida, é esmagadoramente a família que 
medeia valores culturais e sociais e os apresenta para a criança. 
Conforme crescem os filhos, outras fontes de influência passam 
a ser também importantes e a família deixa de ser única, mas 
não a dominante, mantendo-se fonte poderosa de valores 
culturais. (STRATTOR, in VALSINER, 1988, p. 05, tradução 
minha)4. 

A cultura do grupo familiar promove o desenvolvimento de habilidades na 

criança, ainda que de forma assistemática e/ou não planejada, pois o cotidiano das questões 

domésticas é composto de situações e de relações que a mobilizam e a envolvem. Durante a 

infância, é no interior das famílias que a criança estabelece seus primeiros vínculos afetivos, 

os que podem desencadear um desenvolvimento saudável e, também, padrões positivos de 

                                             
3 Sentido sociológico. 
4 Original: From the beginning of life it is overwhelmingly the family that mediates cultural and social values and presents 
them to the child. As de child grows, other sources of influence come to be important, but it is arguable that the family 
remains as the single, dominant, most powerful source of cultural values. (1988, p.05). 
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interação interpessoal, a depender da natureza dos laços afetivos criados. Outrossim, os 

estudos de Dessen e Polonia (2007, p. 22) sinalizam que:  

Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família 
constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, 
social e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, 
históricas e culturais de um dado grupo social. Ela é a matriz da 
aprendizagem humana, com significados e práticas culturais 
próprias, que geram modelos de relação interpessoal e de 
construção individual e coletiva.  

Parolin (2003), por sua vez, considera a família um primeiro espaço de 

apropriação de repertório do ser humano. É o lócus no qual cada indivíduo se vê aprendente 

de uma cultura muito peculiar, espaço primeiro de desenvolvimento dos cidadãos, 

interferindo, de maneira acentuada, no modo como cada indivíduo irá se constituir ao longo 

da vida, inclusive dentro das escolas. Szymanski (2004, p. 07), em defesa da função educativa 

familiar, ensina que:  

É na família que a criança encontra os primeiros “outros” e com 
eles aprende o modo humano de existir. Seu mundo adquire 
significado e ela começa a constituir-se como sujeito. Isto se dá 
na e pela troca intersubjetiva, construída na afetividade, e 
constitui o primeiro referencial para a sua constituição 
identitária. A criança, ao nascer, já encontra um mundo 
organizado segundo parâmetros construídos pela sociedade 
como um todo e assimilados idiossincraticamente pela família 
que, por sua vez, também carrega uma cultura própria. Essa 
cultura familiar que lhe é específica apresenta-se impregnada de 
valores, hábitos, mitos, pressupostos, formas de sentir e de 
interpretar o mundo, que definem diferentes maneiras de trocas 
intersubjetivas e, consequentemente, tendências na constituição 
da subjetividade. 

As relações que se estabelecem na convivência familiar desde a infância até a 

vida adulta são, em geral, relações de trocas que podem favorecer (ou não) o desenvolvimento 

e a educação de todos os envolvidos. No ambiente familiar, a criança aprende a gerir e 

resolver conflitos, a controlar emoções, a expressar sentimentos, a lidar com adversidades, 

entre outras habilidades sociais que impactarão outros ambientes com os que ela vier a 

interagir. Dialeticamente, nestas relações, tanto os ambientes em que a criança circula são 

influenciados por ela como exercerão influências sobre ela. Segundo Stratton e Valsiner 

(1988), para analisar o desenvolvimento infantil é preciso considerar os ambientes em que 

ocorrem as atividades das crianças, especialmente a da brincadeira, estruturadas segundo os 

significados culturais das pessoas responsáveis pela criança, entre elas seus familiares. 

Valsiner (2000) mostra-nos, ainda, que a criança ocupa um papel ativo na organização de suas 
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atividades, construindo uma versão pessoal dos eventos sociais que lhe são transmitidos por 

sua cultura. Essa construção é elaborada nos processos de interação social, de canalização e 

de trocas, mediante o uso de recursos e instrumentos semióticos co-construídos, que 

envolvem sentidos pessoais e significados presentes na cultura coletiva. Ainda de acordo com 

o autor, é preciso considerar que a criança expressa sua compreensão do mundo por meio de 

ações, além de que cada classe social dispõe de um sistema de significação cultural próprio, 

relacionado às práticas típicas de seu grupo. 

Szymanski (2004) aponta que foi apenas na década de 70 que a atividade 

educativa da família passou a ser considerada como um objeto de estudo das ciências da 

educação. Ela ressalta a importância e a necessidade de senso crítico científico para se 

alcançar uma visão de família como instituição de construção social e histórica, com missão 

socializadora imposta pelas sociedades nas quais está inserida. Defende, dessa forma, que, na 

condição de instituição educativa, a família deve ser apoiada por outras instituições sociais, 

para que possa desempenhar a contento seu papel, salientando ser a escola uma parceira 

privilegiada.  

Assim, ainda que seja a primeira e mais influente instituição social a cumprir 

uma função educativa na vida das novas gerações, uma missão culturalmente imposta para a 

qual nem sempre esteja preparada, a família não é a única instituição social com a função de 

desenvolver e educar os homens, humanizando-os. Essa tarefa é compartilhada com outras 

instituições, dentre as quais interessa, aqui, fundamentalmente, a escola da infância.  

1.2 – A escola da infância no Brasil: uma história em constituição  

A primeira fase da vida humana é aquela que concebemos 

contemporaneamente como infância, mas ao longo da história das sociedades o significado 

atribuído a essa palavra passou por inúmeras transformações, a ponto de podermos afirmar 

que a criação do conceito de infância, como período específico e especial do desenvolvimento 

dos indivíduos humanos, é uma invenção da modernidade. Considerar a criança como tal e 

não como um adulto em miniatura é postura relativamente recente. Documentos, diários e 

vocabulário do século XVI indicam a posição social da criança como sendo a de um adulto 

em escala menor. Fleury (1996), ao embasar suas observações sobre a criança, apoia-se em 

Ariès para afirmar que, antes desse período, a criança não se diferenciava do adulto e 

participava igualmente de festas, trabalho e, inclusive, da vida na rua. 
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Segundo Ariès, (1981/2011), as primeiras demonstrações de valoração 

culturais voltadas à infância foram caracterizadas pelo que nomeia de “paparicação”, 

querendo dizer com isso que a criança (principalmente a das elites) era vista como um ser 

inocente e divertido, com o qual os adultos se entretinham. Essa visão, muito criticada na 

época por diversos educadores, convivia ainda, com outra forma de conceber a infância 

percebida pelo sofrimento e abatimento intensos ocasionados pela morte infantil, antes 

considerada inevitável e até previsível. Ainda segundo Ariès, no século XVII, com a 

intensificação das críticas à postura que se tinha diante das crianças, as perspectivas e ações 

voltadas à infância começam a se deslocar para o campo moral e psicológico, os quais levam 

a concluir que, para além de paparicar a criança, fazia-se necessário corrigir suas 

imperfeições. Embora esses sentimentos de infância tivessem origens diferentes, uns 

provindos das famílias e outros do meio eclesiástico e mesmo intelectual, percebe-se que a 

criança, sob qualquer uma das perspectivas apontadas, começava a deixar de viver no 

anonimato e passava a assumir um papel central no meio familiar.  

Entre os séculos XVIII e XIX, de fato, as crianças passam a ocupar um lugar 

social distinto, mediante a importância crescente da educação, visto a escola ter passado a se 

incumbir também de ensiná-las, desempenhando um papel que era até então privativo dos 

adultos que com elas tinham contato em seu cotidiano. Essa escola, no entanto, não era a 

mesma para todas as crianças: aos filhos da elite era reservada a instrução e preparo para a 

vida adulta; já às crianças das classes desfavorecidas eram destinados cuidados maternais 

muito enviesados, em substituição da mãe que deixava de se dedicar apenas à maternidade 

para compor o mercado de trabalho. Para Kramer e Leite (1996), referindo-se 

fundamentalmente ao Brasil, apenas de meados do século XX para cá a Educação Infantil 

passou a ser considerada uma etapa da escolarização que, como integrante da educação 

básica, conjuga um fim em si mesma. Seu objetivo é, além de enriquecer o desenvolvimento 

das crianças, dar-lhes acesso sistematizado à cultura acumulada pela humanidade. Nesta 

conjuntura, pode-se dizer que a infância, como período do desenvolvimento humano com 

valor em si, concebida social, cultural, filosófica e antropologicamente, é invenção recente e 

que as instituições de educação da criança, em especial da criança entre 0 e 5 anos de idade, 

configuram uma invenção ainda em constituição. Justifica essa afirmação o raciocínio de que 

se a infância não era tomada socialmente como uma fase importante do processo de 

humanização dos homens, os cuidados educacionais certamente seriam tidos como muito 

custosos, em especial se fossem dirigidos a todas as crianças. Com isso, a grande massa da 
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população infante contava apenas com cuidados físicos, que deveriam resguardar seu aparelho 

biológico para a vida adulta, mais precisamente para a vida adulta no mercado de trabalho. 

Nesse panorama foram construídos os primeiros espaços escolares para a 

infância no mundo: para se incumbirem de ajudar as famílias absorvidas pelos trabalhos do 

campo a cuidar do físico frágil das crianças. Essas instituições começam a ser organizadas no 

início do século XIX, tendo como principal missão socorrer e moralizar, sempre com poucos 

recursos, a criança, a mãe e a família, como se, com isso, estivessem prestando um favor à 

população. As creches do Brasil chegaram com esse mesmo espírito: eram espaços destinados 

à guarda e proteção de crianças abandonadas por serem produto de uniões ilegítimas, filhas de 

mães solteiras ou provenientes de famílias que não dispunham de condições financeiras para 

prover a criança ou mesmo porque eram deficientes físicas ou mentais. Essas instituições, 

que, no Brasil possuíam claro cunho filantrópico-religioso, empregavam rígida disciplina e 

ofereciam baixa qualidade de atendimento, buscavam, sobretudo, ocultar aquilo que a 

sociedade da época acreditava ser irregular ou vexatório.  

Ainda no século XIX, a história do atendimento escolar prestado às crianças 

separa-se, seguindo caminhos diferentes: as famílias mais pobres se manterão disputando 

vagas para seus filhos com menos de seis anos em creches, enquanto que as de famílias com 

condições financeiras mais favoráveis, especialmente as moradoras dos centros urbanos, 

passam a ter a opção de manter seus filhos em escolas que equivaleriam, hoje, às Pré-Escolas. 

As creches, com caráter marcadamente assistencial, decorrência de uma política emergencial 

de socorro às famílias pobres, prestavam atendimento em período integral aos filhos, para que 

os pais pudessem ser liberados para o trabalho. Esse modelo de atendimento em substituição à 

família era apregoado como dádiva concedida e, se estava longe de ser pensado como direito 

do trabalhador, distava tanto mais de ser visto como direito da criança. Nessa mesma época, 

paralelamente ao projeto de cunho assistencial-custodial, as creches passaram a fazer parte 

importante do projeto médico-higienista, que tinha como objetivo combater a alta incidência 

da mortalidade infantil decorrente da exposição da população operária a ambientes insalubres, 

que refletiam a falta de infraestrutura e saneamento básico que acompanhavam a rápida 

industrialização. De acordo com Oliveira (2010), as creches eram tidas como “mal 

necessário” e o higienismo, a filantropia e a puericultura dominavam a perspectiva de 

atendimento em questões fundamentalmente ligadas à saúde. Ainda sobre essa questão, 

Kramer (2003) destaca que a medicina preventiva era vista como uma maneira de remediar e 

socorrer a criança de ações causadas por sua família, considerada foco do problema. Para 
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ambas as autoras, não se valorizavam, neste período, ações pautadas na educação, no 

desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças, de modo que a preocupação das creches 

consistia meramente em mantê-las alimentadas, limpas e seguras, enquanto seus pais 

trabalhavam. 

Enquanto as creches assistiam às crianças pobres, em suas necessidades 

primárias, em período integral, Goulart (2002) aponta que, em 1930, quando Mario de 

Andrade foi nomeado diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, ele começou a 

estruturar os Parques Infantis. Esses Parques traziam, fundamentalmente, a proposta de 

oferecer atendimento às crianças entre 3 e 6 anos de idade, proporcionando aos filhos das 

famílias operárias, possibilidades de brincar, afastando-as das práticas de trabalho infantil. Ao 

contrário do regularmente postulado, os Parques Infantis não tinham como finalidade central 

preparar as crianças para cursarem o ensino formal, e, sim, dar ênfase ao lúdico e ao fazer 

artístico, tão centrais nessa faixa etária.  

Entre as décadas de 40 e 60, os discursos pedagógicos instalaram a ideia de 

que a criança de classe média constituía o modelo ideal de educando não aquelas de famílias 

desfavorecidas financeiramente, pois, comparadas as primeiras, essa últimas eram carentes e 

inferiores. Entre as décadas de 70 e 90, de modo diverso em cada uma das regiões do país, o 

objetivo central das pré-escolas passou a ser preparar as crianças para a alfabetização, 

mediante a repetição de exercícios motores que, em muitas circunstâncias, poucas vantagens 

traziam para o desenvolvimento da criança. Neste sentido, procurando ampliar a questão 

sobre a promoção planejada do desenvolvimento da criança pelas instituições de ensino nas 

décadas de 80 e 90, Carvalho & Rubiano (2004, p. 108-109) observam que: 

[...] os ambientes infantis têm sido pobremente planejados, pois 
que geralmente são orientados para atender às necessidades do 
adulto e/ou do grupo como um todo, desconsiderando as 
necessidades próprias das crianças, principalmente em 
instituições onde se restringe muito o desenvolvimento da 
identidade pessoal. 

O século XXI vem ventilando discussões mais intensas sobre a escola da 

infância, suas funções, suas qualidades, as dificuldades que nela se enfrenta e, ainda, boas 

proposições de como ultrapassar os problemas para construir uma Educação Infantil que 

atenda a todas as crianças em suas necessidades formativas globais, dedicando-se ao seu 

desenvolvimento, mas não em substituição à família. Trata-se, antes, de construir um regime 

de colaboração família e escola. Há muito que se fazer, mas já existem trabalhos e legislações 
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importantes apontando um novo norte, dentre os quais gostaríamos de enfatizar a relevância 

da promulgação da Emenda Constitucional no. 59, de 2009, que dispõe sobre o alargamento 

da obrigatoriedade da educação básica. De acordo com ela, até 2016, todos os educandos 

entre 4 e 17 anos de idade deverão estar frequentando a escola, algo que implica 

obrigatoriedade de atendimento e não mais, ao sabor do desejo e das possibilidades das 

famílias de crianças entre 4 e 5 anos de idade, na Educação Infantil. 

1.2.1 – A função educativa da escola da infância e os professores que nela atuam 

Família e escola da infância, embora complementares na educação das novas 

gerações, possuem funções que se diferem essencialmente por seus objetivos, metodologia de 

abordagem e campo de abrangência. Para Rego (2003), à escola compete propiciar recursos 

psicológicos para a evolução intelectual, social e cultural do homem. Segundo Kramer (1985, 

p. 24), a escola da infância tem um papel social, no qual a autora destaca: 

[...] uma função pedagógica, estou me referindo, então, a um 
trabalho que leva em consideração a realidade, a linguagem, os 
conhecimentos infantis e os ampliam, assegurando a aquisição 
de novos conhecimentos, ou seja, estou me referindo a um 
trabalho que toma como ponto de partida o que a criança sabe e 
faz, e que, além disso, transmite o que ela ainda não conhece e 
sabe fazer. 

A escola é considerada um microssistema social com objetivos e atividades 

específicas, responsável pela organização sistemática dos conhecimentos científicos, culturais 

e valores vigentes na sociedade e pela mediação entre esses conhecimentos e os educandos. 

Para cumprir essa função, espera-se que mapeie o que as crianças sabem e o que precisam vir 

a conhecer, interferindo no sentido de criar meios para que cada uma delas se aproprie dos 

conteúdos escolares na quantidade e na qualidade desejada. Para Oliveira (2000) apud Dessen 

e Polonia (2007, p. 26), a escola é: 

[...] uma instituição social com objetivos e metas determinadas, 
que emprega e reelabora os conhecimentos socialmente 
produzidos, com o intuito de promover a aprendizagem e 
efetivar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores: 
memória seletiva, criatividade, associação de ideias, 
organização e sequencia de conhecimentos, dentre outras. 

Para cada faixa etária, a educação escolar deverá selecionar e organizar os 

conteúdos e métodos de ensino, para levar as crianças a aprenderem e a se desenvolverem. 

Embora por muitos anos a função da escola da infância tenha sido eminentemente 
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assistencialista, as últimas décadas instalaram um movimento que buscou romper com essa 

tradição e inaugurar a ideia de que educar e cuidar não podem ser duas coisas separadas, na 

pretensão de favorecer o pleno desenvolvimento da criança pequena. Neste sentido, segundo 

Malaguzzi apud Edwards, Gandini e Forman (1999), a escola de Educação Infantil deve ser 

pensada como organismo vivo e integral, como local de vidas e relacionamentos 

compartilhados entre muitos adultos e muitas crianças. Ainda segundo o autor, ao falar da 

experiência vivida em Reggio Emilia, na Itália, menciona como central o objetivo de se 

manter uma escola da infância confortável e agradável, onde crianças, professores e famílias 

possam experimentar o sentimento de pertença. Completa ele: 

Ela [a escola] deve incorporar meios de intensificar os 
relacionamentos entre os três protagonistas centrais, de garantir 
atenção aos problemas da educação e de ativar a participação e 
pesquisas. Estas são ferramentas mais efetivas para que todos os 
envolvidos – crianças, professores e pais – tornem-se mais 
unidos e conscientes das contribuições uns dos outros. 
(MALAGUZZI apud EDWARDS, GANDINI E FORMAN, 
1999, p. 75). 

Entretanto, se a escola de Educação Infantil é um sistema educativo, a família 

constitui outro que, além de antecedê-la na vida da criança, em virtude dos vínculos afetivos 

que se fazem no interior dos arranjos parentais, é mais forte, mais determinante e mais 

influente na constituição cultural e no desenvolvimento das crianças. Nesse sentido, é de 

grande importância que a escola interaja com as famílias e com seu mundo, dando-se a 

conhecer e conhecendo-as, para que ambas possam, juntas, escola da infância e famílias, 

enriquecerem e colaborarem concomitantemente na educação das crianças pequenas. 

Deste ponto, já podemos perceber o quanto escola da infância e família devem 

estar afinadas para cumprirem suas funções colaborativamente, sem transformarem as 

relações que mantêm em um território de tensões e de cisões, como a que faz o rio às margens 

paralelas. É de extrema relevância para o desenvolvimento da criança que ambas as agências 

educativas trabalhem juntas na construção de pontes que permitam o fluxo contínuo entre uma 

e outra margem do rio. Neste projeto, analogamente, o professor é um dos engenheiros que 

poderá determinar a qualidade da construção e a dinâmica do fluxo. 

Mas, será isso possível? O profissional da Educação Infantil vem, ao longo de 

sua construção identitária histórica, experimentando diferentes exigências em relação a sua 

atuação. Tais exigências vêm sendo feitas em função da origem e determinação social das 

instituições de atendimento infantil e das transformações históricas das sociedades que, por 
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sua vez, provocaram mudanças nas concepções de infância e de Educação Infantil. Como já 

foram mencionadas, a concepção de criança e a forma de atendimento a ela dedicada também 

vêm sofrendo mudanças significativas desde o início da Idade Moderna. Observa-se um 

movimento de transposição, talvez ainda inacabado, entre as concepções: 1) de criança como 

um adulto em miniatura, para uma de criança como ser histórico e social; 2) de uma mãe 

indiferente para uma que paparica e educa uma família; 3) de um adulto que cuidava das 

crianças por delas gostar para um profissional do qual se exige formação adequada para lidar 

com o desenvolvimento humano, com os cuidados físicos e com diversas outras demandas. 

No trecho abaixo, Oliveira (2010, p. 207), ilustra bem quem é o professor que se quer para as 

creches e pré-escolas: 

Nas creches e pré-escolas, esse parceiro da criança em seu 
processo de desenvolvimento é o professor. Sua função é a de 
ser uma pessoa verdadeira, que se relacione afetivamente com a 
criança, garantindo-lhe a expressão de si, visto que ela precisa 
de alguém que acolha suas emoções e, assim, lhe permita 
estruturar seu pensamento. Ao responder à criança, ampliando, 
redefinindo e esclarecendo seus comentários, confusões e ações, 
o professor alimenta o pensamento infantil, propondo-lhe 
questões que a ajudem a consolidar as ideias que já possui e a 
construir hipóteses.  

Todas as habilidades que o professor da infância precisa ter, justamente para 

mediar as relações de desenvolvimento às quais a criança deve ser exposta em seu processo de 

escolarização, impõem-lhe a condição identitária de se refazer a cada dia. Trata-se, segundo 

Schittini (2003), de um trabalhador para o qual a identidade profissional está em constante 

reconstrução, atravessando, ainda na atualidade, a complexa e contraditória tarefa de deixar de 

agir maternalmente, para fazê-lo de forma técnica e mais competente. Ora, isso implica 

considerar a cultura escolar e a história de nosso tempo, algo que envolve rupturas e 

participação ativa em processos de formação colaborativa e reflexiva. Os questionamentos a 

seguir, propostos por Cerisara (s/d, p. 03), quanto ao perfil desse profissional, vêm ao 

encontro do mote discutido aqui.  

Quem deve exercer esta profissão? Qual deve ser esta 
profissão? Quais as competências que esta profissional deve 
ter? Quais os fundamentos desta atividade profissional? Será 
educadora, professora, auxiliar de sala, auxiliar do 
desenvolvimento infantil, pajem, crecheira? 

As dúvidas da autora contêm questões que foram temas de intensas discussões 

sobre a qualidade do atendimento prestado na Educação Infantil ao longo das últimas décadas 
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e, além disso, sobre os processos identitários vivenciados por esses profissionais que 

configuram a profissão e a inscrevem em um movimento cultural mais amplo. De acordo com 

Arce (2001), nessa constituição cultural algumas características ficaram fortemente marcadas, 

especialmente a de serem essas profissionais, na sua imensa maioria, mulheres e mães, 

variáveis importantes a serem ponderadas.  

Segundo Cerisara (2002), alguns pontos ajudam a fundamentar melhor como 

esta profissão tem se constituído culturalmente. Entre eles está o fato de essa ser uma 

profissão marcada pelo que socialmente se convencionou chamar de práticas 

domésticas/femininas, que inclui/implica funções de maternagem. Desses aspectos da 

profissão decorrem, essencialmente, suas problemáticas mais constantes, como a dicotomia 

entre o cuidar e o educar, a inconsistência do currículo como timoneiro das atividades e a 

supremacia de práticas desligadas da realidade da criança. 

Segundo dados apresentados em 2009, no V Congresso Paulista de Educação 

Infantil (COPEDI), há que se pensar sobre formas de avaliar os processos de formação inicial 

e contínua dos professores da infância, para que se possa melhor compreender o que constitui 

esse profissional em um dado momento da história (informação verbal) 5. A discussão sobre a 

formação do educador da infância é antiga e, ao mesmo tempo, atual. Desde a primeira edição 

do congresso, em 1998, os cursos de formação inicial dos professores são apontados como os 

grandes responsáveis pelas fragilidades das práticas docentes e/ou fazeres profissionais. 

Aponta-se a distância da graduação em Pedagogia e do Curso Normal Superior em relação 

aos contextos escolares, à realidade vivida pelos educandos e pelos docentes e às dificuldades 

presentes no cotidiano escolar. Sinaliza-se para a cisão entre a escola para a qual se formam 

os novos profissionais e a escola que os espera no mundo real.  

No que se refere à formação continuada, a literatura aponta outras dificuldades, 

como a falta de tempo hábil para realizá-la a contento. Quando isso se encontra assegurado, 

faltam, muitas vezes, propostas formativas que não se entreguem à sedução de adotar uma 

forma única, que sirva para todos os professores, independentemente de sua experiência e dos 

problemas que encontra ao ensinar seus educandos. É preciso que a formação continuada 

opere a partir da perspectiva de que formar é um processo longo e complexo, que deve 

envolver todos os atores do cotidiano escolar, proporcionando-lhes referências e parâmetros, a 

partir das quais conhecimentos e ações possam vir a ser construídos colaborativamente 

                                             
5 Ponderação apresentada pela Professora Doutora Mônica Appezzato Pinazza, no V Congresso Paulista de Educação 
Infantil, em São Paulo, em setembro de 2009. 
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(SOARES, 2007, p.268). Enquanto autores (FULLAN, 2009; IMBERNÓN, 2009, 2010; 

GATTI, 2008; LONGAREZI e ALVES, 2009) defendem a formação permanente constante, 

que envolva o coletivo de professores de um mesmo local de trabalho na busca pelo contínuo 

aprimoramento de práticas educativas, para promover a melhor aprendizagem e o melhor 

desenvolvimento das crianças, alguns professores e redes de ensino insistem em buscas 

solitárias, descoladas dos problemas da escola real, que pouco contribuem para esse fim.  

De fato, na medida em que se desconsiderem as condições de trabalho da 

massa docente do país e a realidade vivida nas escolas, não há como se almejar grande 

aperfeiçoamento da prática. Desta conjuntura, será o professor capaz de se ver como um dos 

protagonistas da construção de pontes entre a escola e a família? De que modo a formação 

(inicial e/ou contínua) pode fazer emergir sentidos acerca do que a família representa para os 

docentes, levando-os a coordenar negociações colaborativas que cumpram as várias funções 

da escola e da família na educação da criança pequena, via cooperação mútua, diálogo e 

parceria? 

1.3 – A importância das relações entre escola da infância e as famílias dos educandos 

Considerando as funções educativas desempenhadas pelas famílias e pelas 

escolas da infância no desenvolvimento das novas gerações, conforme anteriormente 

mencionadas, esse subtópico discute as vantagens de se estabelecer relações colaborativas 

entre as duas agências educativas das quais tratamos aqui. De acordo com os pressupostos da 

Psicologia Sócio-histórica, teoria que norteia esse estudo, a constituição do humano 

fundamenta-se nas atividades nas quais o bebê humano interage socialmente, no interior de 

sua cultura, alterando-a e sendo também, dialeticamente, alterado por ela, em um processo 

histórico. Deste prisma, é na atividade interativa – socialmente partilhada, embebida da 

cultura e do tempo histórico em que se vive – que o novo homem se constitui, desde seu 

nascimento. Dito isso, o leitor pode estar se perguntando: por que as famílias não podem 

simplesmente desempenhar funções educativas de um lado e a escola de outro? 

A verdade é que escolas e famílias estão educando uma mesma criança, ainda 

que com formas e metas diferentes. Desse modo, a aproximação entre elas decorre da 

desejável edificação de um projeto de formação humana e social, que se sustenta, justamente, 

na colaboração. De acordo com Liberali (2009), ao refletir sobre o conceito de colaboração a 

partir dos escritos de Vygotski (1934/2001), fica claro que: 
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Em colaboração podemos fazer mais do que poderíamos 
sozinhos.6 [...] Em colaboração, os sujeitos vão além de suas 
possibilidades imediatas. A colaboração implica troca de 
energia que causa, também, um aumento recíproco de energia 
vital (p. 248).  

Se em colaboração podemos fazer mais do que sozinhos – e, por que não dizer, 

melhor do que sozinhos – pode-se concluir que escolas e famílias, juntas, ganham em eficácia 

ao se empenharem em educar as novas gerações, pois esse é um empreendimento capaz de 

promover a contento o desenvolvimento de todos os envolvidos. Trata-se da instauração de 

relações em que familiares e educadores participam, lado a lado, da tarefa de ensinar e 

incentivar tanto a aprendizagem dos educandos como as suas próprias, fazendo com que essa 

participação compartida permita que exerçam um papel importante na transformação da 

sociedade.  

A legislação nacional, por meio da LDBEN, também apoia a relação 

compartilhada e colaborativa de que aqui se fala, quando postula, em seu artigo 12 (inciso 

VI), a incumbência dos estabelecimentos de ensino de se articularem com as famílias dos 

educandos, criando processos de integração da sociedade com a escola. Entretanto, faz-se 

necessário ponderar que a aproximação entre a escola da infância e a família está longe de ser 

uma tarefa fácil. Ela depende da superação de preconceitos mútuos, de sentimentos de culpa e 

de impotência, de poder e, notadamente, da ideia de que, na escola, vigem os saberes 

acadêmicos e, na família, a obrigação de cuidar e educar a criança, tornando-a sadia, asseada e 

obediente. Tal articulação implica, para a equipe escolar, olhar além dos muros da escola, 

procurando, com isso, conhecer as famílias, compreendê-las, respeitá-las, empenhando-se em 

com elas colaborar nas tarefas educativas. Já para as famílias, essa ideia implica perceberem-

se capazes de opinar, de aprender, de trocar experiências e de ser, junto com a escola e seus 

professores, protagonistas na educação de seus filhos. 

O ponto de partida é o (re)conhecimento mútuo [...]. 
Reconhecer significa sair dos limites estreitos do preconceito e 
abrir-se para as novas possibilidades de ser do outro e de ser-
com-o-outro. (Szymanski, 2007, p. 107). 

Não se trata de ver as coisas com olhos românticos. Muitos problemas e 

questões, alheios ao controle da escola e da família, dificultam o estabelecimento de uma rica 

e profícua colaboração entre essas duas agências educativas: professores e familiares com 

jornadas de trabalho inflexíveis e plenas de intensas demandas burocráticas; falta de espaços 
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de formação, que permitam o exercício da vivência colaborativa; significados sociais que 

predizem o papel e a função da escola pública e especificam como ela deve atuar, além de 

muitos outros empecilhos. Contudo, para que se firmem possibilidades de uma relação 

colaborativa produtiva se estabelecer, beneficiando todos os envolvidos, é necessário dar o 

primeiro passo: educadores e equipes escolares precisam se perceber como responsáveis pela 

organização e acolhimento das crianças e de suas famílias, vendo-se como responsáveis por 

criar oportunidades/possibilidades para que as famílias se sintam valorizadas em suas opiniões 

e inclinadas a discutir, decidir e produzir junto com a escola. Com isso, instituição escolar e 

família tornam-se, efetivamente, parceiras em prol do interesse que conjugam: o bom 

desenvolvimento da criança. 

Assim, ser capaz de abrir as portas das escolas às famílias e à comunidade 

escolar é uma maneira de os educadores abrirem-se às influências dinamizadoras nas quais 

estão inseridos, além de implicar uma possibilidade de aproveitarem melhor os recursos 

oferecidos pela cultura e pela história, a favor da atividade docente e do desenvolvimento 

pleno das crianças.  

[...] a escola de Educação Infantil deve enfrentar o seguinte 
desafio, como um dos principais: ser capaz de abrir as suas 
portas de maneira a poder, como num novo mito do rei Midas, 
transformar em educativo tudo o que toca e, ao mesmo tempo, 
ser capaz de transformar em colaboradores do projeto educativo 
tudo aquilo que faz parte do ambiente (a natureza, as pessoas, a 
cultura etc.) (ZABALZA, 1998, p. 60). 

  1.3.1 – As relações entre escola da infância e família nas pesquisas 

Voltando-se para a produção científica nacional, podemos dizer que o tema das 

relações escola da infância e família não tem sido foco de muitas pesquisas e trabalhos 

publicados nas áreas da Educação, da Psicologia e da Psicologia da Educação. No entanto, 

vale ressaltar que, entre o final da década de 90 e os últimos onze anos, ampliaram-se 

consideravelmente as discussões sobre essas relações no cenário nacional e mundial. De modo 

geral, estudos sobre as relações escolas (não exclusivamente as da infância) e famílias 

abordam esse tema, considerando: a escola (em sua totalidade) e a família; a participação da 

família em colegiados, a escola como educadora das crianças e de suas famílias; além de 

discutirem projetos específicos de secretarias de educação. Neste sentido, há poucas pesquisas 

sobre a maneira como os docentes que atuam na Educação Infantil percebem e se relacionam 
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com as famílias do educandos e, ainda, se e como essa relação influi na qualidade da atividade 

docente e do vínculo que a escola mantém com as famílias7. 

Na tentativa de pensar as relações entre a escola da infância e a família da 

criança pequena em suas peculiaridades, os estudos aqui consultados serão exclusivamente 

aqueles que se propõem a estudar a relação escola e família, no âmbito da Educação Infantil. 

Em estudo precursor, Haddad (1987) desenvolveu pesquisa-ação que teve como objeto de 

estudo a relação creche-família. Segundo a autora, o entendimento das educadoras envolvidas 

na pesquisa era o de que há um modelo de família ideal – o nuclear – que as impele a práticas 

no sentido de fazer da creche, que recebe crianças dos mais diversos arranjos familiares, uma 

substituta da família. As educadoras deixavam de ver que não há o que substituir, pois esse 

espaço nunca esteve vago. Isso decorre, em consonância com o estudo, da falta de clareza na 

definição de quais são as funções educativas da creche e quais são as da família, tanto mais 

por haver certa semelhança entre as atividades desenvolvidas na creche e as desenvolvidas no 

lar. A ideologia da família modelo coloca profissionais e famílias em uma relação conflituosa 

de disputa. De acordo com a pesquisadora, para a criança a creche não substitui a família, 

tampouco a família substitui a creche: ambas se complementam e assim devem ser 

entendidas. 

Em sua dissertação, Franciscato (1996), estudando as famílias das crianças 

atendidas em creche segundo a ótica de seus profissionais, apontou a inexistência de uma 

concepção única sobre famílias de crianças atendidas nesse espaço. Por meio de quatro 

entrevistas, foi-lhe possível concluir que os entrevistados guardavam uma concepção de 

família modelo, construída com base no senso comum e marcadamente influenciada pelos 

meios de comunicação. Nesse sentido, essa visão está muito distante da realidade e da 

                                             
7 Em consulta ao acervo do sistema SIBI/DEDALUS da Universidade de São Paulo e, mais especificamente, ao Instituto de 
Psicologia (IP) e à Faculdade de Educação (FE) do campus da capital, no segundo semestre de 2011, foram encontrados 
alguns trabalhos que tratam de escola ou de família e poucos que tratam da relação entre as duas instâncias sociais. Na FE, 
quando pesquisado o termo escola são indicados quatrocentos e setenta e seis títulos e quando o termo é família há indicação 
de oitenta e quatro registros entre dissertações e teses. Já no IP para o termo escola são indicados setenta registros e para o 
termo família são localizados oitenta e quatro trabalhos referentes ao assunto. Quando a consulta é efetuada tendo como 
palavras-chave escola e família o número de registros na FE se reduz para quatro. No IP, apenas um registro foi encontrado. 
Quando consultada a base de dados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nos diversos programas de pós-
graduação stricto senso, ao termo família se apresentam quatrocentos e quinze trabalhos e ao termo escola novecentos e 
sessenta e dois trabalhos entre dissertações e teses. Especificamente no programa de Educação: Psicologia da Educação os 
termos escola e família aparecem juntos como palavras-chave em cinco trabalhos. Como pôde ser observado, por meio dos 
títulos dos materiais encontrados, nenhum diz respeito ao papel do professor nas relações que escola e família estabelecem, 
tampouco sobre seus sentidos e significados acerca da família. Em consulta mais ampla, agora abarcando artigos, livros, teses 
e dissertações, inclusive em outros bancos de dados, verifica-se um número mais ampliado de registros. Desta consulta, 
também é possível perceber que as discussões sobre as relações entre escola e família têm seus primeiros registros digitais a 
partir da década de noventa se intensificando e passando a ocupar maior espaço na literatura a partir de 2003, com a 
emergência do Programa Escola da Família e, mais tarde, com as criações dos Conselhos de Escola. Todavia, há poucos 
trabalhos que se referem à análise crítica da relação entre as duas principais instâncias educativas das novas gerações, 
especialmente considerando a perspectiva do docente e sua participação nessa relação. 
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diversidade dos arranjos familiares que, em verdade, compõem a escola. Ressaltam-se as 

constatações de que, ao mesmo tempo em que os profissionais esperam a participação e 

interesse das famílias no acompanhamento do trabalho desenvolvido na creche, eles as 

consideram também como desestruturadas e relapsas, com base nas condições vividas.  

Monção (1999) discute, em sua pesquisa, as representações sociais sobre a 

participação das famílias na creche, considerando como seus sujeitos profissionais e mães de 

educandos. No que se refere essencialmente aos profissionais, as representações sociais de 

creche e das famílias atendidas presentes no discurso dos sujeitos não foram sempre as 

mesmas. Essa variação levou à conclusão de que a participação das famílias pode ser tanto 

uma possibilidade de construir uma relação de parceria com os profissionais da escola, quanto 

uma fonte de sujeição, na qual se reitera uma relação de subalternidade – tão marcada na 

história do atendimento à infância. Assim, ficou claro que as representações sociais dos 

envolvidos podem ser construídas e reconstruídas por meio de práticas formativas adequadas, 

que oportunizem a observação e a reflexão sobre a própria experiência profissional. 

Corrêa (2002) buscou investigar como se davam as relações entre escola e 

famílias, em uma unidade escolar de Educação Infantil que declarava desenvolver um 

trabalho de aproximação das duas agencias educativas aqui tratadas. De acordo com o estudo, 

a escola possuía canais institucionalizados de participação das famílias – o conselho de escola 

e a associação de pais e mestres –, além de adotar uma prática constante de realizar reuniões 

entre professores e pais. Nesses espaços, a participação das famílias estava muito mais 

vinculada à obtenção de recursos financeiros para a manutenção das demandas da escola, do 

que para uma relação cooperativa, mais ampla. Concluiu-se, assim, que a escola mantinha 

relações mais limitadas do as pretendidas ou do que as que declarava manter, deixando de 

explorar outras das possibilidades de trabalho parceiro, com as famílias.  

Garcia (2005) discute as possibilidades de haver um diálogo entre famílias e 

professores, no âmbito da Educação Infantil pública. A partir da investigação das dinâmicas 

das reuniões de pais e professores, a autora destaca, em seus resultados: a tendência 

moralizadora da escola sobre a educação no contexto familiar e as interferências do contexto 

institucional e político da escola no cotidiano das reuniões de pais. Segundo informa, as 

escolas pesquisadas não se ocupavam em estabelecer parcerias com as famílias, mas, sim, em 

orientar os pais sobre como educar seus filhos, além de tratar de assuntos burocráticos.  

Esses resultados convergem com os apresentados por Ariés (1978), Corrêa 

(1981), Mello (1992), Oliveira (2002), para os quais, na relação entre escola e família, é 
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peculiar que os valores, hábitos culturais e conhecimentos pertencentes ao grupo social 

docente sejam, equivocadamente, tomados pela escola como padrões a serem seguidos por 

todas as famílias. Essas últimas, por sua vez, são julgadas, muitas vezes, como despreparadas 

para colaborarem com a escola e até mesmo para educarem suas crianças. 

Em artigo publicado em 2008, Maranhão e Sarti apresentaram dados sobre 

estudo de caso realizado em uma creche pública, cujo objetivo era analisar as relações entre 

famílias e profissionais que compartilham o cuidado e educação de crianças. Os resultados 

apontaram o empenho dos profissionais, no sentido de estabelecer, com as famílias, relações 

interativas. Mostraram, também, dificuldades nessa interação, especialmente em decorrência 

de pontos de vista divergentes. Ficou clara, assim, a necessidade de se estabelecer um 

sentimento recíproco de confiança tanto da parte das famílias, como dos profissionais da 

escola da infância. Esse sentimento, no entanto, constrói-se ao longo de um processo contínuo 

de interação, na qual ambas as partes se dedicam o compartilhar os cuidados da criança, 

ajustando as expectativas, modificando concepções, valores e conhecimentos. Para as autoras, 

conflitos entre famílias e profissionais são percebidos pelas crianças e, quando não 

explicitados, nem refletidos, podem comprometer o cuidado dedicado a ela. 

Lopes (2008), ao tentar compreender as concepções e práticas presentes no 

trabalho com famílias na Educação Infantil, na rede municipal de Presidente Prudente, obteve 

resultados que revelaram que ele ocorre, fundamentalmente, em encontros como reuniões de 

pais e, também, em atendimentos pontuais. A autora enfatiza a presença de uma relação 

vertical e unilateral, na qual as escolas de Educação Infantil propõem, na maioria das vezes, 

“trabalhos para as famílias”, quando deveriam propor “trabalhos com as famílias”. Outro 

ponto de destaque nesse estudo foi a constatação da imensa falta de clareza, por parte dos 

docentes, sobre seu papel no estabelecimento de boas relações com as famílias, notando-se, 

ainda, ausência de espaços de discussão sobre tais relações na formação inicial e na 

continuada de docentes. A autora propõe que sejam feitos investimentos financeiros e 

esforços administrativos para que se consiga proporcionar espaços de formação aos 

profissionais da Infância para que possam interagir com as famílias e refletir sobre suas 

concepções a respeito delas. Mais importante, tais espaços podem levar os profissionais da 

infância a se perceber como parte de uma estrutura de formação que respeita e acolhe as 

famílias dos educandos, porque elas são parte importante da estrutura de desenvolvimento das 

novas gerações. 
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Em estudo realizado em Lisboa (Portugal), com docentes e familiares de 

crianças, Santos (2009) afirma que o estabelecimento da relação escola-família é ainda mais 

difícil quando se fala da educação em creches e jardins da infância, pois, para essas 

modalidades de atendimento, o ministério da educação português não impõe a presença dos 

pais nas reuniões escolares. Segundo a análise das ações implementadas pelo pesquisador na 

aproximação das duas agências educadoras, as atividades conjuntas, envolvendo famílias e 

escola, fomentam o diálogo e aumentam as resposta para as dificuldades existentes, 

especialmente no espaço da escola. Trazer os familiares para o cotidiano escolar, sem ser 

necessária qualquer obrigatoriedade, funciona como uma garantia à cidadania de todos. É 

interessante notar como a discussão da relação escola-família extrapola fronteiras e vincula a 

construção da cidadania do educando ao exercício da cidadania daqueles que compõem suas 

famílias e suas escolas. Isso requerer flexibilidade de ambas as instituições para que se possa 

lidar com conflitos, além de disposição para aceitar um diálogo, na tentativa de se realizar 

uma construção partilhada, em que todos devem se respeitar mutuamente.  

Embora este último estudo traga perspectivas mais positivas de como algumas 

ações podem, de fato, aproximar escola e família, a maior parte dos estudos produzidos sobre 

a relação de ambas sinalizam uma assimetria de poderes e a presença de vários bloqueios por 

parte dos professores aos arranjos familiares. Com isso, o diálogo e a relação entre escola e 

famílias são em muito dificultados. Essa assimetria e esses bloqueios se acentuam, em escolas 

que atendem comunidades pobres. Em quase todas as pesquisas consultadas, a formação do 

educador – inicial e continuada – é vista como lócus privilegiado para que se possa, 

colaborativamente, discutir os papéis da escola e da família na educação da infância, 

minimizando preconceitos sobre as famílias, seus arranjos de vida, suas culturas e 

organização. A meta deve ser permitir ao educador ver, na família, uma parceira, com a qual 

discute, planeja e divide a tarefa de promover o desenvolvimento das crianças. As questões 

mencionadas alimentam e fortalecem nosso objetivo, que é o de buscar apreender e 

compreender os sentidos e significados constituídos por professores atuando na Educação 

Infantil acerca das famílias dos educandos e da importância da relação famílias/escola, para o 

trabalho docente. Acreditamos que essa discussão poderá se somar às já existentes, 

oferecendo um olhar que privilegie o processo e não apenas a descrição de como essa relação 

se constitui e se mantém.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

“A palavra é o gérmen da ciência, e neste sentido cabe dizer que no 
começo da ciência estava a palavra.” 

Lev Semionovich Vygotski 

O presente capítulo será dedicado à apresentação do referencial teórico que 

sustenta essa pesquisa, na medida em que é ele que orienta a análise dos dados coletados 

sobre o fenômeno estudado e permite sua compreensão. Abordam-se, aqui, discussões tidas 

como fundamentais sobre alguns conceitos da Psicologia Sócio-histórica, notadamente alguns 

dos postulados de Vygotski e colaboradores, dando-se ênfase às categorias ‘pensamento e 

linguagem’, ‘sentidos e significados’ e, ainda, à ‘consciência’ e à ‘atividade’. 

2.1 – A Psicologia Sócio-histórica 

A Psicologia Sócio-histórica tem, dentre seus principais autores, Vygotski, 

psicólogo soviético de vida curta e intensa, na antiga União Soviética, onde viveu, no século 

XX, participando da implantação da revolução socialista de 1917. O autor, um dos fundadores 

dessa corrente de pensamento, adotou como matriz basilar de seu pensamento o materialismo 

histórico-dialético de Karl Marx e Friedrich Engels, concebendo o homem como um ser ativo, 

situado em um determinado contexto histórico e social.  

A concepção de homem arraigada na Psicologia Sócio-histórica 
supera a visão dicotômica acerca do ser humano, de modo que 
ele não se dilui nem no social, nem no individual. Concebido a 
partir de sua atuação nos diferentes espaços sociais, o sujeito se 
constitui, ao mesmo tempo, como ser que se revela tanto na 
dimensão social como na dimensão individual, sem que em 
nenhuma delas venha a se diluir. [...] Ele é um ser complexo: 
uma síntese das múltiplas relações complexas estabelecidas nos 
espaços sociais em que atua, modificando e sendo modificado 
pelos elementos que constituem essas relações complexas. 
(Soares, J.R., 2006, p. 34) 

De acordo com Oliveira (2001), a atuação do pesquisador, segundo os 

preceitos marxistas, deve fundamentar-se na compreensão de como a singularidade humana 

constrói-se na universalidade e, ao mesmo tempo – e do mesmo modo – como a 

universalidade concretiza-se na singularidade, tendo a particularidade como mediação. Ela 

explica: 
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Na concepção histórico-social de homem, a relação indivíduo-
sociedade só pode ser compreendida enquanto uma relação 
inerente à outra mais ampla, a qual tem essa primeira relação 
citada como sua mediação, como polo denominado "singular". 
Trata-se da relação indivíduo-genericidade, isto é, da relação do 
homem com o gênero humano, o que inclui, necessariamente, a 
relação de cada individuo singular com as objetivações 
humanas, quais sejam, as objetivações concretizadas 
historicamente pelos homens através das gerações, ao longo de 
toda a história da humanidade. São objetivações que precisam 
ser apropriadas, pelo indivíduo, para que possa dominar o 
sistema de referências do contexto em que vive e, assim, 
objetivar-se como sujeito ativo e participante das 
transformações desse contexto. Mas para que isso possa ser 
compreendido nas suas múltiplas relações, é preciso considerar 
que todo esse processo entre o individuo (o singular) e o gênero 
humano (o universal) se concretiza na relação que o individuo 
tem com a sociedade (o particular). (OLIVEIRA, 2001, p. 03). 

Destes preceitos, Vygotski criou, junto com seus parceiros Alexander 

Romanovich Luria e Alexei Nikolaevich Leontiev, uma teoria que busca explicar o fenômeno 

psicológico em sua totalidade e entender o homem como ‘síntese de múltiplas determinações’, 

tal como defendia Marx. Na proposta da Psicologia Sócio-histórica, o homem não é um ser 

que traz dentro de si, ao nascer, já predefinida, uma essência humana, uma vez que o bebê 

humano não pode existir isoladamente nem tem, na sociedade, apenas um ambiente no qual 

possa crescer e se desenvolver. Ao contrário, o homem só se torna humano na e pela interação 

com outros homens, por meio da atividade humana, que é social, histórica, cultural e mediada 

por instrumentos, dentre os quais se destacam os sistemas de signos (a linguagem oral, gestual 

e escrita; o sistema numérico; a obra de arte etc.). Nesse sentido, Vygotski (2003) buscou 

especificar os aspectos que permitem os comportamentos tipicamente humanos, ou seja, as 

ações voluntárias, controladas pelo próprio indivíduo, entendendo que são elas as ‘funções 

psicológicas superiores’ (memória voluntária, capacidade de planejamento, atenção, 

pensamento, imaginação, percepção e linguagem). Ele elaborou, assim, hipóteses sobre como 

essas funções se formam ao longo da história humana e de como se desenvolvem na vida do 

indivíduo.  

Vygotski considera que o aparato biológico humano apresenta, no nascimento, 

apenas reações reflexas e automáticas, as quais ele chamou de funções psicológicas inferiores 

ou elementares. São elas, segundo ele, que permitem, mediante múltiplas interações com 

outros humanos, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. De acordo com 

Molon (2003), as funções superiores não são meras substitutas das funções psicológicas 

inferiores: as primeiras, antes, transformam as segundas, passando a tê-las como suas 
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constituintes, como aspectos ocultos e superados, mas, não obstante, partes delas. Pode-se 

perceber, assim, que o autor entende o desenvolvimento humano como sendo, 

simultaneamente, processo e produto, sustentado no biológico, mas constituído nas e pelas 

relações estabelecidas pelos homens entre si, em suas conjunturas históricas, sociais e 

culturais.  

2.2 – Sobre pensamento e linguagem 

Das questões basilares da Psicologia Sócio-histórica, as relações entre 

pensamento e linguagem foram objeto sobre o qual Vygotski debruçou-se longamente na 

busca pela compreensão de como se constitui psicologicamente o ser humano. Em 

conformidade com o autor (2001, p.395), as relações entre pensamento e linguagem “surgem 

e se constituem unicamente no processo de desenvolvimento histórico da consciência 

humana, sendo, elas próprias um produto e não uma premissa da formação do homem”.  

Uma das mais valiosas constatações de Vygotski está na máxima de que o 

pensamento e a linguagem que, em adultos, aparecem como entidades idênticas, são, na 

verdade, dois processos independentes, que seguem caminhos independentes até convergirem 

em uma mesma trajetória, por volta dos dois anos de idade. O autor chega a essa conclusão 

com base em estudos conduzidos com primatas superiores, realizados por diversos 

antropólogos, apontando ser justamente essa convergência de pensamento e linguagem que 

impulsionam o desenvolvimento do ser humano. A apropriação da linguagem – ou seja, de 

um sistema de signos – permite não apenas a comunicação humana, mas, também, o 

desenvolvimento da consciência do sujeito, de tal modo que é pela palavra, como nos ensina 

Aguiar e Ozella (2006), que se torna possível apreender os modos de ser, pensar e agir do 

sujeito. Nas palavras do próprio Vygotski:  

[...] o pensamento e linguagem são a chave para a compreensão 
da natureza da consciência humana. [...] Na consciência, a 
palavra é [...] a expressão mais direta da natureza histórica da 
consciência humana. [...] A palavra consciente é o microcosmo 
da consciência humana (VIGOSTKI, 2001, p. 485 e 486). 

De acordo com o exposto até aqui, o homem, nas atividades sociais que realiza 

e nas interações sociais que nelas desenvolve, vai se transformando ao mesmo tempo em que 

também transforma a história, a sociedade e a cultura de seu tempo. Essa transformação 

conjunta é vista como uma relação dialética, mediada por instrumentos físicos e pelos 

sistemas de signos, dos quais interessa aqui, essencialmente, a linguagem que, por ser um 
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sistema sígnico mediatizador por excelência, exerce um papel fundamental nas formações das 

funções psicológicas superiores, possibilitando aos homens se apropriarem do conjunto de 

experiências individuais e coletivas, comunicarem-se entre si, além de planejarem e 

organizarem suas condutas. Para Vygotski (1996), na infância, concomitantemente ao 

desenvolvimento da linguagem, aparecem os primeiros indícios da estruturação semântica e 

sistêmica da consciência. Neste sentido, pensamento e linguagem são tomados como a chave 

para a compreensão da consciência, pois seu desenvolvimento e o da palavra estão 

intrinsecamente vinculados.  

Para a Psicologia Sócio-histórica, é por meio da relação pensamento e 

linguagem que o indivíduo realiza trocas simbólicas com o mundo que o rodeia. Essa questão 

assume relevância na medida em que ambos, pensamento e linguagem, permitem o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e, ainda e, sobretudo, o da consciência. 

De acordo com Vygotski, pensamento e linguagem não são processos autônomos, que possam 

ser vistos desprendidos um do outro. Para melhor entendê-los, cabe discutir algumas outras 

categorias de análise, como a de ‘consciência’ e ‘atividade’ e ‘sentidos e significados’ que, de 

acordo com Aguiar (2001), são capazes de explicitar, descrever e explicar o fenômeno 

psicológico em sua totalidade e para além de suas aparências. 

2.3 – Sobre consciência e atividade 

Ao estudar os escritos de Vygotski e os de seus colaboradores, foi possível 

perceber que a consciência perfaz categoria conceitual igualmente central para a Psicologia 

Sócio-histórica e para suas reflexões filosóficas e metodológicas. Para os autores acima, os 

dualismos em que incorrem algumas teorias psicológicas se devem a uma confusão entre 

epistemologia e ontologia. Essa confusão ocorre quando se toma um evento psíquico como 

sendo estritamente subjetivo, quando ele, na verdade, tem origem objetiva. Assim, ao discutir 

a questão da consciência em a ‘Crise da Psicologia’, Vygotski compara-a a um reflexo no 

espelho. Para ele, deve-se estudá-la não como algo totalmente real, tampouco como uma 

simples imagem ou ilusão. Ao contrário, a consciência deve ser entendida como um evento 

que se constitui a partir da realidade e de sua apropriação, transmutada em produções 

simbólicas mediadas por signos. 

O homem, ao nascer, é candidato à humanidade e a adquire no 
processo de apropriação do mundo. Nesse processo, converte o 
mundo externo em um mundo interno e desenvolve, de forma 
singular, sua individualidade (BOCK e GONÇALVES, 1996 
apud AGUIAR, 2011, p. 99). 
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A espécie humana caracteriza-se pela utilização de instrumentos que permitem 

a seus membros transformar tanto a natureza como a si mesmos. Os instrumentos podem ser 

físicos (como o facão, a foice, o machado, a britadeira etc., que modificam visivelmente a 

natureza) e, também, sígnicos, que guiam a atividade dos homens no plano interno e externo. 

Por meio dos signos e de seus vários sistemas, o homem modifica-se a si mesmo, aos demais 

homens e, além do mais, atribui significação a tudo o que faz, sente e pensa. Os signos 

permitem às novas gerações alçar aos ombros das gerações anteriores para conhecer o mundo 

que as cerca, apropriar-se da cultura socialmente acumulada e, sempre que necessário, 

modificá-la. Contudo, a linguagem, um dos sistemas sígnicos, não é fundamental apenas 

como instrumento de comunicação: para a Psicologia Sócio-histórica, ela é essencial também 

na construção e organização do pensamento e da afetividade. 

Compreender o ser humano, tal como o entende o paradigma Sócio-histórico, 

implica um esforço para superar o pensamento dicotômico, que estabelece distinção entre 

afetividade e cognição. De fato, de acordo com Aguiar e Ozella (2006), deve-se considerar 

que todas as expressões humanas são simultaneamente cognitivas e afetivas. Para a Psicologia 

Sócio-histórica, afeto e cognição estão dialeticamente relacionados, constituindo aquilo que 

torna o indivíduo humano.  

O próprio pensamento não nasce de outro pensamento, mas sim 
do campo de nossa consciência, que o motiva, que abrange os 
nossos pendores e necessidades, os nossos interesses e 
motivações, os nossos afetos e emoções. Por trás do 
pensamento existe uma tendência afetiva e volitiva 
(VYGOTSKI, 2001, p. 479). 

Para Leontiev (1982), a estrutura da consciência humana está vinculada à 

estrutura da atividade humana, de modo que a constituição das formas humanas de 

consciência e as possibilidades de compreender como ela se desenvolve precisam ser 

buscadas na atividade humana, mais precisamente, na atividade denominada trabalho. 

Contudo, cabe ressaltar que, mesmo praticando uma mesma atividade, as pessoas nela 

envolvidas irão lhe atribuir sentidos e significados distintos. Esse processo ímpar de 

significação está entre os constituintes da consciência. Dessa maneira, segundo Vygotski, o 

trabalho é uma atividade humana socialmente significada e, ainda, princípio explicativo da 

consciência.  

Quando se busca aqui estudar mais detidamente os sentidos e significados do 

professor da infância, é necessário fazê-lo a partir de sua atividade, que é o trabalho 
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pedagógico. Da perspectiva da Psicologia Sócio-histórica, cada criança aprende a ser um ser 

humano, pois o que a natureza lhe provê no nascimento, se condição necessária, não é 

suficiente para tanto. Nesse sentido, é preciso que cada criança se aproprie da experiência 

humana socialmente constituída ao longo da história humana, algo que implica, 

necessariamente, interação social com parceiros mais experientes, capazes de levar as novas 

gerações a se apropriarem das funções psíquicas tipicamente humanas, desenvolvendo sua 

cognição, sua afetividade, sua conduta e sua consciência. Esse processo, que Leontiev (1978) 

denomina ‘humanização’, é eminentemente educacional, requerendo, portanto, mediação 

realizada por outros homens, dentre eles o professor. 

A educação, objetivo da atividade laboral do professor, mediador entre infantes 

e cultura humana, requer, segundo Davídov (1988), uma formação de boa qualidade para os 

professores da infância, de modo que eles sejam intelectuais capazes de compreender o papel 

do processo educativo no processo de humanização e de conduzir o processo de aprendizagem 

infantil. Isso requer, segundo o autor, que o professor da infância organize vivências que 

promovam intencionalmente, na Educação Infantil, novas aprendizagem, impulsionando o 

desenvolvimento das crianças pequenas. Trata-se, portanto, de uma educação e de um ensino 

desenvolventes. Finalmente, como o objetivo deste estudo é identificar e compreender os 

sentidos e significados constituídos por professores atuando na Educação Infantil acerca das 

famílias dos educandos e da importância da relação famílias/escola, para o trabalho docente, é 

importante verificar como os informantes configuram sua atividade docente, visto ser ela que 

motiva o protagonismo dos professores, na mediação família e escola.  

2.4 – Sobre sentidos e significados 

Sentidos e significados são outra das categorias indispensáveis da abordagem 

Sócio-histórica, por serem ambas constitutivas da relação pensamento e linguagem e, 

também, por serem aspectos que permitem o acesso ao pensamento. De fato, por meio dos 

significados, caminha-se para zonas de sentido. Vygotski e seus colaboradores, ao salientarem 

que a atividade é a mediação semiótica do psiquismo e ao exaltarem o papel da linguagem 

nesse processo, ofereceram uma relevante contribuição à ciência psicológica. Se, em alguns 

momentos da constituição histórica dessa teoria, sentido e significado foram tomados como 

sinônimos, a literatura contemporânea considera que essas categorias, a despeito de serem 

fundamentalmente diferentes são, no entanto, complementares. Os significados são vistos 

como produtos da história que permitem a comunicação, pois se referem aos conteúdos 
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instituídos e convencionados historicamente, portanto, dessa maneira, portadores de 

estabilidade. A palavra “festa”, por exemplo, tem, comumente, um mesmo significado para 

aqueles de fala portuguesa. Se proferida em meio a um grupo de pessoas que conjuguem desta 

fala, todas certamente saberão o que essa palavra significa, qual o seu significado. Por outro 

lado, esses conteúdos não são nunca exatamente os mesmos: eles irão diferir de indivíduo 

para indivíduo, pois cada um deles constituiu, nas múltiplas relações vividas, um sentido 

particular para essa palavra: “festa”. De acordo com Vygotski, a palavra desprovida de 

significado esvazia-se, faz parte do sistema da linguagem por ser apenas e somente um som. 

Deste modo, afirma Vygotski (2001, p. 398): 

[...] o significado da palavra é, ao mesmo tempo, um fenômeno 
de discurso e intelectual, mas isso não significa a sua filiação 
puramente externa a dois diferentes campos da vida psíquica. O 
significado da palavra só é um fenômeno de pensamento na 
medida em que o pensamento está relacionado à palavra e nela 
materializado, e vice-versa: é um fenômeno de discurso apenas 
na medida em que o discurso está vinculado ao pensamento e 
focalizado por sua luz. É um fenômeno do pensamento 
discursivo ou da palavra consciente, é a unidade da palavra com 
o pensamento. 

O autor salienta, ainda, que os significados das palavras se desenvolvem, são 

inconstantes, variam. Eles podem se modificar em sua natureza interior, tendo reforçada ou 

debilitada a associação que os vincula à palavra, o que altera também a relação do 

pensamento com a palavra. São os significados, portanto, constituições dinâmicas, que se 

modificam ao longo do tempo e da história, nas conjunturas sociais. Ao lado dos significados 

estão os sentidos, que apresentam um caráter mais amplo e singular, por possuírem uma 

história que lhes dá uma configuração ímpar, diretamente vinculada à vivência subjetiva e 

peculiar de cada indivíduo. Voltando ao exemplo da palavra “festa”, os sentidos indicam o 

coletivo de fatos psicológicos que essa palavra evoca na consciência individual – lembranças, 

sentimentos, emoções e afetos. Valendo-se da formulação do psicólogo francês Serge 

Paulham, Vygotski (2001, p. 465 e 466) esclarece que: 

[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos 
psicológicos que ela desperta em nossa consciência. Assim, o 
sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, 
que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado, ao 
contrário é um ponto imóvel e imutável que permanece estável 
em todas as mudanças de sentido da palavra em diferentes 
contextos. [...] o significado é apenas uma pedra no edifício do 
sentido. 
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[...] nunca sabemos o sentido completo seja lá do que for e, 
consequentemente, o sentido pleno de nenhuma palavra. A 
palavra é a fonte inesgotável de novos problemas. O sentido de 
uma palavra nunca é completo. Baseia-se, em suma, na 
compreensão do mundo e no conjunto da estrutura interior do 
indivíduo.  

É justamente a inexistência de coincidência entre sentido e significado que dá 

origem e fomenta a formação da consciência singular de cada individuo, constituída nas e 

pelas relações que cada um estabelece com os demais homens, com sua cultura e com seu 

tempo. Em síntese, o significado de uma palavra é instituído ao longo da história e tende a ser 

conservado no interior dos grupos sociais; já os sentidos são construções do indivíduo, que dá 

uma atribuição própria à palavra, em conformidade, com suas vivências pessoais, culturais e 

históricas. Assim, ainda que sustentado em uma base social e cultural, o sentido é sempre 

singular, único e pessoal.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

“... e toda ciência seria supérflua, se a forma de manifestação e a essência 
das coisas coincidissem imediatamente”. 

Karl Marx 

No presente capítulo, abordaremos as especificidades do método que orientará 

a pesquisa. Apontaremos, ainda, o local de pesquisa, a forma de seleção dos informantes, os 

procedimentos a serem empregados na coleta e na análise dos dados, de modo a alcançar o 

objetivo de nosso trabalho: apreender e compreender os sentidos e significados constituídos 

por professores atuando na Educação Infantil acerca das famílias dos educandos e da 

importância da relação famílias/escola, para o trabalho docente. Por fim, os procedimentos 

éticos que pautarão esse trabalho serão detalhados.  

3.1 – Referencial Metodológico 

Com a finalidade de apreendermos os sentidos e significados constituídos por 

professores atuando na Educação Infantil acerca das famílias dos educandos e da importância 

da relação famílias/escola, para o trabalho docente, adotaremos, como método de 

investigação, a abordagem qualitativa. Essa forma de investigação é extremamente relevante 

para a pesquisa em educação, uma vez que privilegia a compreensão do significado que 

determinados fenômenos têm para aqueles que o vivenciam e/ou experimentam. Não se trata 

de reafirmar, aqui, a antiga discussão sobre os méritos da vertente quantitativa versus a 

qualitativa. Acreditamos na relevância e no valor científico de ambas, de modo que 

advogamos que, sempre que possível, elas devem ser combinadas. No entanto, em razão da 

natureza de nosso problema de pesquisa e considerando os limites de tempo e orçamento, 

optamos, nesse momento, pela abordagem qualitativa. 

De acordo com González Rey (2002), na ciência psicológica essa abordagem 

tem a vantagem adicional de permitir explicar os processos que não são acessíveis à 

observação direta, tais como os sentidos que configuram um fenômeno humano subjetivo. 

Esses sentidos, que se manifestam em inter-relações complexas e dinâmicas, exigem que o 

pesquisador adote uma visão holística, incompatível com procedimentos que fragmentem o 

fenômeno em estudo. O conhecimento a ser produzido deve, na perspectiva de pesquisa 

qualitativa aqui adotada, ser uma produção construtivo-interpretativa, cabendo ao pesquisador 
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atribuir sentido ao discurso do sujeito. Como os procedimentos empregados são dialógicos, 

pesquisador e pesquisados encontram-se envolvidos nas produções do sujeito: ambos as 

constroem colaborativamente, na e pela interação que mantêm entre si. Esse discurso deve 

permitir ao pesquisador aproximar-se da singularidade do sujeito pesquisado, mediante a 

apreensão das significações que ele constrói – e que, portanto, são únicas e idiossincráticas – 

para uma dada realidade, situação, fenômeno ou evento (GONZÁLEZ REY, 2002). Segundo 

Andery e Sério (1999, p. 417), com base no método materialista histórico dialético proposto 

por Marx,  

A compreensão e explicação de um fenômeno dependem [...] da 
descoberta das relações e conexões que lhe são intrínsecas, que 
o formam e que inserem esse fenômeno em uma totalidade, 
totalidade essa que acaba, também, por determiná-lo e da qual 
não pode ser subtraído, sob pena de se perder a compreensão do 
movimento que constitui o fenômeno e, nesse caso, a 
compreensão do próprio fenômeno. 

Assim, um fenômeno é aqui entendido como sendo a síntese de múltiplas 

determinações, as quais não podem ser compreendidas exclusivamente pela aplicação de 

instrumentos ou técnicas de observação dos dados. Ao contrário, elas exigem análise de 

processos, ou seja, do movimento dinâmico que envolve as relações estabelecidas por uma 

pessoa ou aquelas que se passam entre pessoas. Desta forma, ao buscar compreender os 

sentidos e significados docentes, não se pode desconsiderar a interação e a coparticipação dos 

pesquisadores e das pessoas implicadas nessa questão. Andery e Sério (1999, p. 413-414) 

afirmam, ainda, que “o método, porque parte dos fenômenos reais, porque busca os descobrir 

em seu desenvolvimento, deixa de ser uma mera coleta de dados empíricos abstratos e um 

mero exercício de reflexão sem compromisso com os dados da realidade”.  

Justamente porque buscamos os dados de uma realidade singular, não 

guardamos pretensões de estender os conhecimentos aqui produzidos para outros sujeitos ou 

conjunturas, mas avançar no que Aguiar (2001) chamou de “desvelamento das mediações 

constitutivas dos fenômenos estudados”, esses sim, fenômenos que podem ser universais e 

contribuir para a ampliação teórica. O conhecimento científico, na perspectiva adotada por 

esse estudo, pressupõe que a apreensão dos sentidos é tão relevante quanto o é a percepção 

das forças, movimentos, contradições e condições que os suscitam. Assim, a compreensão que 

aqui se busca demandará uma observação conjuntural, capaz de alcançar os possíveis sentidos 

para que se possa discuti-los à luz do referencial teórico. 
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3.2 – A proposta teórico-metodológica de Vygotski 

Como já exposto no capítulo que trata do referencial teórico, Vygotski viveu 

em um momento histórico de grandes revoluções sociais e teve forte preocupação com o que 

chamou de ‘Crise da Psicologia’. Para ele, as teorias psicológicas que tentavam explicar o 

fenômeno psicológico não chegavam a constituir uma Psicologia Geral, pois nem as 

concepções idealistas, nem as mecanicistas, conseguiam explicar a contento o fenômeno 

psicológico em sua totalidade. Essa constatação levou-o a defender a tese de que a ‘Crise da 

Psicologia’ era, na verdade, uma crise metodológica, a qual só poderia ser superada por meio 

de um método científico embasado na Historicidade. Com isso, optou por adotar a concepção 

do Materialismo Histórico e Dialético. Em 1931, quando intentou sistematizar os requisitos 

para estruturar esse novo método, foi orientado por duas considerações complementares: 

1ª) [...] la situación existente en la psicología actual nos impone 
la necesidad de plantear el problema del propia análisis antes de 
abordar el análisis de los problemas. (VYGOTSKI, tomo III, 
1931, cap. 3, p. 97). 

2ª) El método, en este caso, es al mismo tiempo premisa y 
producto, herramienta y resultado de la investigación. 
(VYGOTSKI, tomo III, 1931, cap. 3, p. 47).  

Partindo dessas ideias, foi-lhe possível elaborar uma proposta teórico-

metodológica, mediante a qual se propunha analisar os fenômenos psicológicos como 

próprios de um homem simultaneamente determinado pela história de sua espécie, pela 

história de sua cultura, e por sua história particular. Buscava-se, assim, alcançar: a) a essência 

dos fenômenos (ultrapassando sua aparência), sustentando-se em Marx, para quem essência e 

aparência, embora mantenham entre si uma relação, não são de forma alguma coincidentes; b) 

a explicação das causas dos fenômenos, evitando ficar meramente em sua descrição; c) os 

processos e não os produtos, tomando o movimento do fenômeno em sua construção dialética, 

historicamente estabelecida nas relações mantidas entre homem, cultura e sociedade; d) o 

resgate da vida do que se encontra fossilizado, estudando os fenômenos psicológicos de forma 

dinâmica e histórica, e não mais mecânica e/ou automatizada. 

Em consonância com esses pressupostos, procuraremos entender o discurso 

docente para além daquilo que é aparente (ou imediatamente dito) para tentar explicá-lo sem 

incorrer na mera descrição. Isso significa tentar capturar, no discurso dos participantes desse 

estudo, seus movimentos, entendendo-os como provocados pela interação com o pesquisador 
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e com as conjunturas histórica, cultural e social em que estão inseridos. Salienta-se, assim, 

que o estudo foca sujeitos ativos, em dinâmicas diversas que permeiam sua atividade, que, por 

sua vez, ocorrem em uma sociedade complexa, permeada por uma cultura (crenças, questões 

políticas, ideológicas, econômicas etc.). Espera-se obter uma compreensão maior e melhor 

sobre o pensar, sentir e agir dos sujeitos estudados, ao buscar apreender e compreender os 

sentidos e significados constituídos por professores atuando na Educação Infantil acerca das 

famílias dos educandos e da importância da relação famílias/escola, para o trabalho docente.  

3.3 – O cenário da pesquisa e a seleção dos participantes 

A cidade de Suzano compõe, ao lado de 38 outros municípios, a região 

metropolitana de São Paulo, ficando a leste e distando quarenta e cinco quilômetros da capital 

paulista. Sua emancipação política ocorreu em 1948, e o município conta com uma extensão 

territorial de 206.617 quilômetros quadrados e com uma população estimada de 260.000 

habitantes. Com a finalidade de cumprir com suas obrigações na tutela da educação pública, a 

municipalidade dispõe, no momento deste estudo, de uma rede de ensino composta por 84 

escolas, entre unidades que operam na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e em ambas 

as modalidades. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), coletados no Censo Educacional de 2010, 7.634 crianças entre zero e 

cinco anos de idade estavam matriculadas na Educação Infantil da rede pública de ensino de 

Suzano.  

A escolha por coletar dados na escola pública desse município deu-se em 

função do vínculo laboral e afetivo que a pesquisadora mantém nessa cidade, mas não só. 

Decorreu, ainda, da oportunidade funcional de dedicação e produção de pesquisa que possa 

colaborar para a reflexão e desenvolvimento do coletivo de profissionais que atuam nesse 

município e da possibilidade de contribuir para o cenário mais amplo, discutindo a 

profissionalidade docente. A Emenda Constitucional n. 59, de 2009 (que dispõe sobre a 

expansão da obrigatoriedade da educação básica, segundo a qual até 2016 todos os educandos 

entre 4 e 17 anos de idade deverão estar frequentando a escola) fez com que essa pesquisa se 

voltasse, prioritariamente, para a educação da infância, uma vez que ela passará a ser 

compulsória para crianças entre 4 e 5 anos de idade. 

Foram ouvidos como informantes da pesquisa seis professores com atuação 

exclusiva em salas de Educação Infantil, na cidade de Suzano. Os docentes foram 

selecionados de acordo com: 
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1. Interesse manifesto após apresentação do escopo da pesquisa; 

2. Tempo de serviço inferior a 5 anos ou superior a 15 anos; 

3. Atuação docente exclusiva – minimamente durante a coleta de dados – em classes de 

Educação Infantil; 

4. Atuação na rede pública de ensino do município de Suzano. 

A seleção dos participantes fora feita por livre adesão de seis docentes, lotados 

em duas diferentes unidades escolares da rede de ensino de Suzano, que conta com quarenta e 

nove unidades educacionais que oferecem vagas na Educação Infantil. A seleção das unidades 

escolares foi feita de acordo com a proximidade pessoal que a pesquisadora mantém com os 

Coordenadores Educacionais (gestores das unidades) e com suas disponibilidades e interesse 

em abrir espaço para a realização da pesquisa. A adoção do segundo critério supramencionado 

buscaria, a priori, examinar se – e como – os diferentes momentos da experiência profissional 

incidem na constituição dos sentidos e significados aqui em estudo, entretanto, quando da 

análise dos dados, optamos por selecionar as entrevistas de apenas dois dentre os seis 

informantes, obedecendo agora os seguintes critérios: 

1. Tempo de exercício no magistério superior a 15 anos; 

2. Atuação em escolas diferentes; 

3. Terem entrevistas mais ricas em quantidade de informação sobre o tema de estudo; 

4. Apresentação de dados mais contrastantes uma em relação à outra. 

Assim, serão analisados aqui os dados produzidos por dois diferentes professores. 

3.4 – A coleta de dados 

De acordo com Vygotski, pensamento e linguagem mantêm uma estreita 

relação, pois é mediante a linguagem que o pensamento se expressa. E, como já apontado 

anteriormente na apresentação de nosso referencial teórico, é via linguagem que se torna 

possível alcançar os sentidos e significados que estamos aqui buscando: 

Em regra, na linguagem falada, caminhamos do elemento mais 
estável e constante do sentido, de sua zona mais constante, isto 
é, da zona do significado da palavra, para as suas zonas mais 
fluidas, para o seu sentido conjunto. (VYGOTSKI, 2001, p. 
467). 

Para que possamos, então, aproximar-nos da apreensão e compreensão dos 

sentidos e significados que professores atuando na Educação Infantil atribuem à família dos 

educandos e ao seu papel na mediação entre família e escola, procuraremos analisar o 
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discurso dos informantes, tal como produzido na interação com o pesquisador, por meio de 

entrevistas semiestruturadas. Esse instrumento de coleta de dados é tido como privilegiado 

para permitir a aproximação do pesquisador dos processos psíquicos dos informantes. Em 

especial, no que concerne aos sentidos e significados, a entrevista permite que o pesquisado 

seja consultado para aprofundar suas colocações, expandir suas reflexões e dirimir eventuais 

dúvidas, possibilitando uma análise colaborativo-conjunta do pesquisador e do pesquisado a 

respeito do processo de produção de sentidos e significados desse último (AGUIAR, 

OZELLA, s.d.). O roteiro de entrevista foi estruturado de modo a permitir o acesso a 

informações da história de vida pessoal e profissional do professor, sobre o trabalho docente e 

as dinâmicas cotidianas que o envolvem, além das que exemplificam a relação mantida com 

as famílias. Essas informações, ao lado das que apresentam a estrutura e funcionamento das 

escolas, foram aqui tomadas como fundo para a compreensão e discussão acerca do contexto 

social em que os professores realizam suas atividades.    

Segundo González Rey (2007), a coleta de dados em pesquisas qualitativas 

deve considerar toda a complexidade envolvida na produção de sentidos subjetivos, pois ela 

não se mostra explicitamente e de modo direto na expressão intencional do sujeito. Todavia, 

ela pode ser mostrada indiretamente e por expressões muito diversas, que devem ser 

significadas mediante um processo construtivo e interpretativo por parte do pesquisador. 

Dessa premissa, assim como recomendam Aguiar e Ozella (s.d.), elaboramos um roteiro para 

as entrevistas, as quais foram, quando de sua realização, gravadas em áudio e vídeo e tiveram 

seus conteúdos transcritos na íntegra e editados de acordo com processo chamado por 

Marcuschi (2001) de falas de textualização. Tal edição primou por suprimir expressões típicas 

da oralidade de modo a adequá-las à norma padrão escrita, sem, contudo, violar a integridade 

do pensamento dos sujeitos. Buscou-se registrar, no momento da transcrição, não apenas a 

palavra falada, mas também indicadores não verbais, com o objetivo de complementar o 

discurso e, oportunamente, oferecer mais elementos na busca pelos sentidos. Tentamos criar, 

durante as entrevistas, um clima que permitisse ao pesquisador aproximar-se do pesquisado, 

inclusive afetivamente, mantendo com ele um diálogo franco, em uma interação acolhedora, 

visto serem condições que nos parecem primordiais para a produção das informações que se 

busca alcançar.   
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3.5 – Procedimentos de análise 

A análise que intentamos realizar nesta pesquisa partiu de alguns pressupostos: 

considera-se a história do sujeito e todas as atividades das quais ele participa como uma 

produção subjetiva complexa que será expressa de forma singular, no que concerne ao 

problema de pesquisa aqui estudado. Para tanto, orientados pelo método estruturado por 

Aguiar e Ozella (2006), seguimos os seguintes passos: 

a) realização de repetidas leituras do material transcrito até que delas emergissem 

pontos relevantes, os quais são denominados de pré-indicadores das formas de 

pensar, agir e sentir do sujeito e dos processos por ele vividos. Tais unidades são, 

na verdade, temas que adquirem saliência no discurso dos entrevistados, 

caracterizando-se, de acordo com Aguiar e Ozella (s.d., p. 12):  

[...] por uma maior frequência (pela sua repetição ou 
reiteração), pela importância enfatizada nas falas dos 
informantes, pela carga emocional presente, pelas insinuações 
não concretizadas etc.  

b) leitura cuidadosa dos pré-indicadores, objetivando reuni-los, seja por similaridade, 

complementaridade ou contraposição, agrupando-os em indicadores, que devem 

articular a totalidade das expressões do sujeito em cada tema.  

c) síntese dos indicadores que passam a constituir núcleos de significação, unidades 

mais consistentes de compreensão do sujeito, aproximando-nos de suas zonas de 

sentido. 

Tal movimento permitirá uma análise mais consistente, que nos 
possibilita ir além do aparente e considerar tanto as condições 
subjetivas, quanto as contextuais e históricas, sem dicotomizá-
las. (AGUIAR E OZELLA, s.d., p. 14). 

Os passos acima detalhados foram aplicados aos dados obtidos nas entrevistas 

de cada um dos sujeitos. Quando os núcleos de significação dos dois informantes haviam 

ganhado corpo, estavam estruturados, passamos à fase de interpretação mais intensa, 

buscando tecer, além das análises no interior de cada núcleo (intranúcleos), também análises 

entre eles (internúcleos), saindo, portanto, do plano do empírico para o interpretativo. Por fim, 

procuramos identificar a existência de aspectos únicos e outros que aproximassem os núcleos 

de significação dos diferentes sujeitos, na procura de significados únicos e de significados 
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compartilhados, que possam indicar objetos passíveis de serem discutidos colaborativamente 

na formação inicial ou continuada de docentes.  

3.6 – Procedimentos éticos 

No que se refere aos procedimentos éticos, preocupamo-nos em observar todos 

os critérios apresentados na Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

quanto aos requisitos para a realização de pesquisa com seres humanos. Os informantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual cumpriu, dentre 

outras, as seguintes tarefas: a) informar que lhes é assegurado sigilo de seus nomes e de toda e 

qualquer informação de cunho pessoal que possa lhes identificar; b) garantir que eles podem, 

sem nenhum ônus, retirar-se a qualquer momento da pesquisa; e c) dar-lhes garantia de acesso 

aos resultados finais da pesquisa.  

As entrevistas foram constituídas de um único encontro com cada um dos 

informantes, com duração média de uma hora e trinta minutos. Todas foram realizadas nas 

dependências das unidades escolares onde trabalham os professores. Em sua composição, as 

entrevistas buscaram colher dados sobre a história de vida do sujeito, sobre sua atividade e 

sobre as relações estabelecidas com as famílias, nesse sentido ainda que coletado, foram 

ocultados quaisquer informações que pudessem identificar os informantes ou as escolas em 

que trabalham. Ainda nesse sentido, os nomes dos entrevistados foram substituídos por 

fictícios, elencados e atribuídos aleatoriamente. O estudo, antes da coleta de dados fora, ainda, 

analisado e chancelado, conforme Parecer n. 486/2011, emitido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  
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CAPÍTULO IV 

ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS. 

“A gente descobre que a criança tem família quando chega à escola”. 
(Professora Poliana) 

Este capítulo será dedicado à organização, análise e discussão dos dados 

produzidos na pesquisa, na expectativa de apreender – e compreender – os sentidos e 

significados constituídos por professores atuando na Educação Infantil acerca das famílias dos 

educandos e da importância da relação dessas famílias com a escola, para o trabalho docente. 

Nesse sentido, apresentaremos as escolas escolhidas como lócus da pesquisa, as professoras 

participantes e as situações que envolveram as coletas de dados. Em seguida, passaremos à 

descrição de como se deu o processo de busca de sentidos e significados, por meio da 

organização dos dados em núcleos de significação, pontos de partida para a fase mais intensa 

de análise e discussão dos dados.  

4.1 – As escolas escolhidas 

A rede municipal de ensino de Suzano contava, quando da coleta de dados, 

com 84 unidades escolares que atendiam à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Como 

já mencionado, foram visitadas duas escolas, selecionadas em razão da relação de 

proximidade pessoal entre a pesquisadora e os Coordenadores Educacionais que as gerem, 

bem como do interesse desses últimos em nos receber e, ainda, na própria questão de 

pesquisa. Com a intenção de situar os sujeitos em seus contextos, faremos uma breve 

caracterização das escolas – chamadas, aqui, de “A” e “B” –, preservando quaisquer 

informações que as possam identificar.  

4.1.1 – Escola “A” 

A escola “A”, fundada em 1998, é uma instituição pública de educação formal, 

mantida diretamente pela Prefeitura Municipal de Suzano-SP e administrada pela Secretaria 

Municipal de Educação. Seu prédio situa-se a menos de 5 km do centro da cidade e nela são 

atendidas crianças entre 4 meses e 5 anos de idade. Sua estrutura administrativa conta com um 

Coordenador Educacional, um secretário de escola e um professor readaptado8. O quadro de 

apoio é composto por 15 funcionários e, o docente, por 22 professores. São atendidas 295 

                                             
8 A readaptação é a colocação do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades diferentes daquelas para que tenha 
sido concursado, mas compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, sensorial ou mental. 
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crianças, advindas dos mais diferentes bairros da cidade, inclusive de cidades vizinhas, 

fenômeno que se deve ao pequeno número de creches no município e em suas divisas com 

outras cidades. As crianças entre 4 meses e 3 anos de idade são atendidas pela Creche, 

permanecendo, na escola, cerca de 8 horas por dia. Já as crianças entre 3 anos e 5 anos de 

idade cumprem jornada de 4 horas por dia.  

Com relação às famílias das crianças atendidas pela unidade escolar, 

informações constantes do Projeto Político-Pedagógico9 – colhidas em pesquisa exploratória – 

apontaram que: 80% das crianças viviam com seus pais; 15,86% apenas com a mãe; 2,75% 

apenas com o pai; e, 0,68% com os avós. No que se refere à situação financeira das famílias, a 

renda familiar informada pela totalidade dos responsáveis era igual ou inferior a quatro 

salários mínimos. No que tange à estrutura predial e material de atendimento, a unidade 

escolar conta com instalações razoavelmente amplas e com os materiais essenciais para uma 

adequada prática pedagógica e para os cuidados higiênicos.   

4.1.2 – Escola “B” 

A escola “B”, fundada em 1989, é, igualmente, uma instituição pública de 

educação formal, mantida diretamente pela Prefeitura Municipal de Suzano-SP e administrada 

pela Secretaria Municipal de Educação. Seu prédio encontra-se a menos de 5 km do centro da 

cidade, atendendo crianças entre 3 e 5 anos de idade. Sua estrutura administrativa dispõe de 

dois Coordenadores Educacionais, um secretário de escola e dois professores readaptados. O 

quadro de apoio é composto por 16 funcionários e, o quadro docente, por 27 professores. São 

atendidas 530 crianças de diferentes bairros da cidade, em decorrência, nesse caso, da 

localização da escola estar nas imediações do centro comercial do município, local no qual 

trabalham muitos dos responsáveis pelos educandos. Todas as crianças cumprem jornada de 4 

horas por dia.  

Com relação às famílias das crianças atendidas nessa unidade escolar, não 

foram encontradas, no Projeto Político-Pedagógico, informações nem sobre os arranjos 

familiares, tampouco, de suas situações financeiras. Em conversa com as Coordenadoras 

Educacionais, fomos informados que as famílias dos educandos são bastante heterogêneas e 

de classe baixa e média baixa. Segundo as gestoras, as famílias inclinavam-se bastante ao 

apoio voluntário. Em termos de estrutura predial e de material para o bom atendimento das 

                                             
9 Dados constantes do Projeto Político-Pedagógico da escola “A”, consultado em 21.11.2011. Essas informações foram 
apuradas em pesquisa realizada pela unidade escolar junto às famílias das crianças, no ato da matrícula para o ano letivo de 
2011. 
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crianças, a unidade escolar conta com instalações muito grandes e com os materiais essenciais 

tanto para a prática pedagógica, como para os cuidados higiênicos de todos os educandos.  

No sentido de relacionar-se com as famílias a escola mantém ainda, projeto 

desenvolvido por parte dos docentes em que mensalmente os pais passam um dia de aula na 

escola com seus filhos. Nesse dia, atividades lúdicas e um lanche são propostos com o intuito 

de aproximar as famílias umas das outras e da escola. Neste dia, grande parte das famílias 

comparece à escola e – segundo professores e gestoras – as poucas crianças que não podem 

ser acompanhadas por suas famílias são acolhidas pelas famílias de outras crianças, 

participando ativamente das atividades, sem que com isso ocorra qualquer desconforto para a 

criança. Trata-se de projeto de livre adesão, assim nem todos os professores o desenvolvem.  

4.2 – As professoras selecionadas 

Dentre as seis entrevistas realizadas, selecionamos duas como objetos de 

análise, tendo como base os seguintes parâmetros: selecionar as que ofereciam uma maior 

quantidade de informações e, ainda, as que mais discrepassem entre seus respectivos 

discursos, conforme descrito no capítulo III. Ambas as informantes eram do sexo feminino e 

são, aqui, denominadas de Poliana – professora da escola “A” – e Mônica – professora da 

escola “B” –, nomes fictícios empregados para garantir o anonimato das participantes. Com o 

intuito de apresentar alguns aspectos da história de vida de cada uma das depoentes, 

discorreremos, a seguir, sobre seis pontos que nos pareceram fundamentais: identificação 

pessoal, formação escolar, participação da família em sua própria escolarização, escolha 

profissional, experiência profissional e participação na escolarização de seus filhos.   

4.2.1 – Poliana 

Nascida em 1972, Poliana é a segunda filha entre três irmãs. Casada, com 39 

anos de idade, é mãe de dois filhos: um menino e uma menina, ambos em idade escolar, 

alunos de escolas privada e pública, respectivamente. Desde que se formou no magistério, há 

19 anos, é professora na Educação Básica, tendo sempre trabalhado em escolas públicas. No 

período da coleta de dados, tinha duas jornadas de trabalho, ambas na Educação Infantil, 

embora em cidades diferentes. Quando aluna do Ensino Fundamental, entre as antigas 5ª e 8ª 

séries, disse ter se apaixonado por Matemática, atribuindo esse encantamento à eficiência de 

uma de suas professoras, justamente aquela que, mais tarde, lhe inspiraria a seguir a carreira 

docente. Ao final do Ensino Fundamental, Poliana passou por um processo seletivo e, 
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classificada em primeiro lugar, começou a cursar o magistério. Nesta fase de sua 

escolarização, teve forte apoio de sua mãe, diferentemente de seu pai, que desejava ter uma 

filha boleira e insistia para que ela se dedicasse à culinária. Com relação a sua escolha 

profissional, Poliana conta que, na infância, sonhava em ser artista, astronauta, dançarina ou 

cantora. Entretanto, por admirar suas professoras no Ensino Fundamental, não teve dúvidas: 

escolheu a docência. Outro ponto sinalizado como fundamental para que tivesse um “amor 

pela escola” – o que também lhe influenciaria na escolha profissional – foi a participação de 

sua família no ambiente escolar durante toda sua escolaridade. 

Minha mãe era muito presente; meu pai não. Ele tinha um 
negócio próprio. Então, minha mãe não trabalhava fora: ela 
levava e buscava na escola, ela fazia o lanche, sabe assim? Se 
a gente esquecia alguma coisa, logo ela estava lá, batendo na 
porta e avisando a professora. Tudo... Todas as festas, ela 
colaborava, não só no que me beneficiava, mas para a escola. 
Ela levava muita coisa para lá, porque a gente tinha comércio 
e, então, ela levava. Ela fazia parte das reuniões que tinha na 
escola, os diretores ficaram muito amigos da gente. Então, 
tinha um contato legal, mas isso porque ela era presente. Até 
na condição financeira, ela se esforçava para deixar a gente ir. 
Então, assim, foi o que me fez gostar da escola... A gente pega 
amor, porque, também, se a gente não gostar da escola, a gente 
não consegue nem ser professor. Então, eu peguei amor pela 
escola. 

A participação de sua mãe no ambiente escolar marcou, segundo o discurso 

dessa professora, sua vida desde o início da escolaridade até o termino do magistério: 

Minha mãe participou muito da minha vida, sabe assim... Por 
isso que a gente fala que os pais, quando participam, a gente 
toma gosto também [...]. 

Após a conclusão do magistério, a depoente começou sua trajetória 

profissional, ingressando, como professora, na rede estadual de ensino, lecionando em classes 

do Ensino Fundamental, na cidade de Suzano. Nesse período, inspirada por uma antiga 

professora do Ensino Fundamental, iniciou o curso superior de Licenciatura em Matemática, 

interrompendo-o dois anos depois, para casar-se. No ano de 1992, um após sua formatura no 

magistério, foi aprovada em concurso público de outra cidade da região do Alto Tietê, 

acumulando, então, jornada de trabalho no estado e em um município, até ter sido aprovada, 

no mesmo ano, para trabalhar na rede municipal de Suzano. Nessa mesma rede, já acumulou 

cargos em outras três cidades, nunca tendo se afastado, salvo para gozo de licenças 

maternidade. 
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Alguns anos depois de casada, Poliana separou-se. Pouco tempo depois, casou-

se novamente e mantém-se casada até hoje. Desta segunda união nasceram um menino e uma 

menina. Quando grávida de seu filho, a professora voltou à universidade para graduar-se em 

Pedagogia. Durante a gravidez da menina, optou por concluir uma pós-graduação em 

Psicopedagogia. No que se refere à sua experiência profissional, conta que já trabalhou com 

diferentes faixas etárias, tanto na Educação Infantil como no Ensino Fundamental, a despeito 

de sua marcada preferência pelas crianças menores. 

[...] Gosto de trabalhar com eles, porque os maiores, eles já 
têm certa (falando da autonomia das crianças maiores)... É mais 
difícil, exige mais jogo de cintura. No terceiro, quarto e quinto 
ano, você já tem que ter um linguajar – lógico que para o 
infantil, também – mas você tem que ter certa amizade... Eles 
têm que pegar um amor em você, confiança. E, hoje em dia, 
nesse sistema, está mais difícil de trabalhar com eles: os pais 
estão soltando no Fundamental e acabou! Fora a cobrança da 
rede! Eu não tive vida, também, quando eu estive no Ensino 
Fundamental: além do número de crianças dentro da sala, a 
gente que trabalha de uma maneira, não adianta: você não 
consegue fazer “meia-boca”, sabe assim? Isso que eu notei: eu 
estava me acabando! 

De acordo com o excerto acima, não se tratava de haver maior ou menor 

afinidade com as especificidades da Educação Infantil, mas, sim, de acreditar que nessa 

modalidade de ensino o desgaste docente pudesse ser menor, já que existiam mais 

possibilidades de desenvolver um trabalho sério e dedicado e, ao mesmo tempo, não roubar 

tempo de sua vida pessoal e familiar. Ainda sobre a experiência profissional, apesar da opção 

pela Educação Infantil, das possibilidades que via no trabalho com a infância, Poliana 

mencionou, por diversas vezes, a enorme satisfação sentida por conduzir o processo de 

alfabetização, tal como ministrado no Ensino Fundamental:  

Do Ensino Fundamental, eu gosto muito do primeiro ano, de 
alfabetizar. É gostoso, no final do ano, você ver que eles estão 
lendo. Até o meio do ano, você fica meio desesperada, parece 
que não vai... Mas, depois que passa agosto, setembro, você vê 
o resultado e, aí, no final do ano, eles lendo! É lindo, é 
gratificante! 

Eu peguei muito o primeiro ano. Então, quando eles 
começavam a ler, eu ficava muito feliz. E, agora, que eles estão 
tirando o primeiro ano da gente, eu fico triste. Teve um ano que 
eu fiz um jogral, com eles lendo, não era decorado! Você vê 
que eles estão levando alguma coisa, que há mudanças de 
comportamento deles... Mas, quando eles estão lendo e você vê 
que eles entenderam o sistema da escrita, é muito gratificante. 
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Neste ponto, não podemos deixar de ressaltar, a fala aponta a forte inclinação 

para o trabalho com a alfabetização propriamente dita – tal como ocorre nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. A professora mantém-se na Educação Infantil aparentemente forçada, 

de certa forma, por suas condições de trabalho, assim como uma parte dos professores 

brasileiros, que não pode se permitir dedicar-se a uma única jornada. Esse fato pressiona-os a 

escolherem, por vezes, o que menos lhes agrada, em função de tentar se assegurar do ponto de 

vista financeiro e, ainda – pelo menos parcialmente – em termos de preservar suas vidas 

pessoais. Os excertos abaixo demonstram claramente as questões que Poliana considerou, 

nessa escolha: 

(No Ensino Fundamental, eu) tinha uns oito educandos que não 
sabiam nada, nada, não reconheciam nem letras! Então, eu 
tinha que fazer grupos com eles, relatórios e mais relatórios... 
É muita coisa! Depois, tinha, também, os Horários de Trabalho 
Pedagógico Coletivo, em que se tinha que apresentar isso e 
aquilo e, com isso, eu largava demais meus filhos...  

A Educação Infantil, o tempo em sala de aula é menor: eles te 
dão os horários para você conciliar. Tem paradas mensais de 
estudo, tem algumas coisas que você consegue planejar e 
adiantar durante as aulas. É possível conciliar e consegue-se 
fazer um trabalho individualizado, coisa que, no Fundamental, 
sem chance: você morre lá dentro ou eles te matam! 

No que se refere à sua participação e à de sua família, na escolarização de seus 

filhos, Poliana demonstra certa angústia: em virtude de sua longa e pouco flexível jornada de 

trabalho, não consegue participar da vida escolar dos filhos como acha que deveria. Aqui, 

inicia-se, para ela, um aparente processo de absolvição da escola: é como se esta não tivesse 

como uma de suas funções a de se aproximar das famílias, como se nossa professora sentisse 

até certo alívio diante do fato da escola não se abrir para parcerias, não solicitar colaboração. 

Na verdade, caso isso ocorresse, Poliana se veria impossibilitada de ajudar.  

Não cobro muito, até pelo fato de eu não poder, também, ir em 
muita coisa, sabe? (falando da dificuldade em participar das 
atividades na escola da filha). 

Exigimos coisas dos pais, que nós não podemos cumprir, em 
relação aos nossos filhos! E esse olhar meio materno, eu só 
desenvolvi depois que tive meus filhos. 

Neste trecho da fala de Poliana ficou um pouco mais evidente o quanto a 

participação das famílias, na atividade docente, acompanhava sua história de vida, carregando 

um suposto peso por não se ver como mãe envolvida na vida escolar dos filhos, uma 
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dificuldade só experimentada com os sentimentos decorrentes da maternidade. Vivia, ainda, 

sob o contraste das diferenças que encontrava entre escola e família quando ela era pequena – 

em que sua mãe podia acompanhar de perto a vida escolar –, daquela que se passava na 

instituição privada em que seu filho estudava – que buscava certo grau de participação das 

famílias – e, ainda, daquela, vivida na escola pública, frequentada por sua filha – onde a 

escola parecia não estar aberta à participação: 

(Sobre a escola de seu filho) [...] O projeto deles trabalha 
sempre um tema de relevância: é muito legal, pois eles chamam 
os pais, as empresas, para participar. O bairro onde a escola 
está situada, também concentra um conjunto comercial 
importante, e eles entram, junto com a escola, nos projetos. 
Então, é um trabalho bacana! 

A escola da minha filha, desse ano, as professoras são muito 
boas, mas a direção é fechada, sabe? A diretora é bem 
imponente [...] Não é uma escola aberta, não. [...] Contato 
mesmo, só nos horários de reunião [...] Na verdade, eles não 
gostam muito, não (da participação dos pais na escola).   

Poliana se viu envolvida por sentimentos criados na vivência de diferentes 

papéis – o de mãe e o de professora – em que se percebia impedida de participar, tal como 

gostaria, da vida escolar de seus filhos, uma participação talvez mais semelhante à que sua 

mãe – forte referência em sua identidade – tinha, quando Poliana era criança.  

4.2.2 – Mônica 

Mônica nasceu em 1964, no litoral paulista, filha caçula de um casal com duas 

filhas, ela e sua irmã mais velha. Seus pais se divorciaram ainda durante sua infância. Casada, 

com 47 anos de idade, era mãe de dois filhos: um menino e uma menina, ambos em idade 

escolar, estudantes de diferentes escolas públicas. Formou-se no magistério em 1995, 

entrando para a rede municipal de ensino de Suzano no ano seguinte, de onde nunca se 

afastou. Desde seu ingresso na docência, é professora na educação básica, sempre trabalhando 

na iniciativa pública, ou seja, apenas na rede municipal de Suzano. Regularmente, ao longo de 

sua carreira, envolveu-se em apenas uma jornada de trabalho, sem realizar acúmulos de 

cargos por períodos longos ou em outras redes.  

Seus pais sempre estiveram fortemente ligados à igreja evangélica, a qual, 

segundo Mônica, sempre se fez presente em sua atividade docente e, portanto, também em sua 

constituição identitária profissional. Contou-nos que ingressou na escola no Ensino 

Fundamental, na qual foi sempre considerada aluna mediana, alguém em quem a escola não 
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parecia depositar muitas expectativas. Prosseguiu com os estudos até concluir o Ensino Médio 

regular, sem se achar inclinada à docência, até que, aos 19 anos de idade, um dos membros de 

sua comunidade religiosa passou a incentivá-la a trabalhar na evangelização de crianças. 

Teve, assim, que receber formação também para poder se dedicar ao trabalho de educar outros 

professores, para que pudesse atuar no ambiente da igreja, como pode ser visto abaixo: 

Quando eu voltei desse curso de líderes (formação para qual foi 
indicada pelo membro da igreja que a incentivara), ela me 
convidou para dar aulas nesse curso em que eu tinha sido 
aluna. E, a partir daí, outros cursos me chamaram e ela 
percebeu que eu tinha muito talento para contar histórias. 
Então, comecei a me aperfeiçoar nessa área, dando aulas só 
sobre isso; e me convidavam para dar aulas em outros cursos 
sobre isso, em outras cidades, me chamaram até para dar 
seminários em congressos nacionais da instituição, o que eu fiz 
em três oportunidades.  

Foi no espaço da igreja que, para Mônica, começaram a se configurar as forças 

que acabariam por determinar sua escolha profissional: a docência. Além disso, para ela – que 

disse ter realizado várias e sucessivas tentativas de se aproximar das famílias dos educandos 

da escola regular, como mandavam as novas tendências pedagógicas – tudo era produto de 

sua própria vivência, no interior das dinâmicas religiosas. Ao falar da participação de sua 

família em sua vida escolar, das aproximações e distanciamentos mantidos entre família e 

escola em sua vida de estudante, Mônica relatou o seguinte:  

Minha família, na época era a minha mãe, que poderia me dar 
apoio, ela não atrapalhou. Mas, também, não me incentivava. 
Apoiava-me só quando precisava.  

Seus pais eram divorciados, razão pela qual, segundo Mônica, tivesse cabido, à 

mãe, a tarefa de se relacionar com a escola. Entretanto, essa relação nunca foi próxima, havia 

sempre um distanciamento: nem a mãe parecia estar envolvida com essa questão, nem havia, 

da parte da escola, mais do que um tênue interesse em estabelecer vínculos com as famílias 

dos educandos: 

[...] Eu estudei na época da ditadura militar. Então, a relação 
era completamente diferente. A minha irmã ainda, quando foi 
para a faculdade, meu pai falava: – “Cuidado, minha filha, é 
muito perigoso”! – porque estávamos na ditadura militar. Mas 
a gente nem entendia isso; mas ele sabia e a gente não. Então, 
a relação escola-família era: escola-autoridade e família- 
obedece. Era aquela coisa: a escola sabe mais que a família, a 
criança não tem direito a falar [...]. 



 
66

A vivência escolar de uma relação próxima entre escola e família parecia não 

fazer parte das memórias dessa professora, muito pelo contrário, como nos mostra o excerto 

sobre os papéis da escola e da família, se e quando entre elas uma relação se estabelecia. Anos 

depois de seu envolvimento com a docência no ambiente confessional, a professora fora 

incentivada pelo marido a fazer o magistério e ingressar para a carreira docente no ensino 

regular. Seu curso teve início em sua cidade natal e foi concluído em uma escola particular na 

cidade de Suzano, onde passou a morar depois de casada, em razão de mudanças no trabalho 

do marido. Em 1996, a professora iniciante engravidou e teve seu primeiro filho. Poucos anos 

depois, uma segunda gestação e Mônica tem sua filha. Apenas em 2007, com os filhos já 

crescidos a professora decidiu-se por retomar seus estudos no âmbito acadêmico e começou a 

graduação em Pedagogia, fazendo em seguida a Psicopedagogia, concluída em 2011. No que 

se refere a sua experiência profissional docente, conta que já trabalhou com as diferentes 

faixas etárias, mas sempre na Educação Infantil. 

Eu não escolhi (falando da Educação Infantil), eu fiz concurso, 
achei que a idade era legal e me identifiquei demais com a 
Educação Infantil. Não que eu não goste das outras idades! 
Tanto é que, na igreja, eu tenho dado aulas, nesses últimos 
anos, para pré-adolescentes; então, não tenho problemas (com 
a idade dos educandos), mas a idade que eu sempre me 
identifiquei, no começo do meu trabalho na igreja, era com os 
juniores, que são os pré-adolescentes. Mas, eu me identifico 
demais com a Educação Infantil, por que eu gosto dessa coisa 
da história, do lúdico, da imaginação... E eles mergulham de 
cabeça nisso daí: eles têm a maior receptividade para essas 
propostas.  

De acordo com o trecho acima, Mônica não fazia exatamente restrições no 

início de sua carreira a uma ou outra idade, nem tinha preferências por uma ou outra, mas ao 

longo dos anos passou a ter maior afinidade com o trabalho na Educação Infantil, isso porque 

a infância, para a professora, tinha uma maior receptividade às formas de trabalho com as 

quais ela se identificava desde o início de sua carreira, ainda no ensino religioso. No que se 

refere à sua participação e à de sua família na escolarização de seus filhos, Mônica disse que 

era uma pessoa interessada e envolvida, mas confessou, também, que sentia ser difícil, para a 

escola, abrir-se à iniciativa da família de querer entrar na instituição para fazer parte, 

colaborar e tomar decisões junto com a equipe docente. Vejamos sua fala:  

Eu fui me enfiando um pouquinho, fui me enfiando um 
pouquinho, porque é uma escola de Ensino Fundamental, como 
todas as outras. Mas, eu vejo a mesma coisa lá: quando eles 
veem que o pai se infiltra e tem com o que colaborar, eles vão 
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abrindo um pouco mais. Em uma oportunidade, eles me 
convidaram para fazer uma avaliação lá. Não me lembro do 
que foi... Acho que foi uma avaliação que teve na rede estadual 
toda, assim... Alguns pais foram chamados. Eu não sou de 
nenhum órgão da escola. Alguns pais e alguns educandos 
foram chamados, junto com os professores, para fazerem uma 
avaliação da escola. E, daí, a gente fez. Nas reuniões, eu faço 
colocações; sou daquelas que vai atrás, para saber por que 
tirou nota mais baixa; argumento com professor sobre os 
critérios de avaliação que ele estabeleceu para avaliar meus 
filhos; sei o nome dos diretores e eles sabem quem eu sou. 
Então, é uma relação não tão próxima como aqui (referindo-se 
à escola em que trabalha), mas eu também não sou anônima lá: 
eles sabem quem sou eu, quem é meu esposo, quem são meus 
filhos. 

Em consonância com o trecho supramencionado, para a depoente, a relação da 

escola com a família – quando era ela e seu esposo que ocupavam o papel de família – era 

vista como importante, exigindo esforços de aproximação mútuos, pois não se tratava de uma 

relação fácil, muito embora fosse, sim, necessária.  

4.2.3 – Sobre Poliana e Mônica 

Poliana e Mônica são professoras da Educação Infantil, em trabalham no 

momento da pesquisa com crianças de 04 anos de idade. Desde nossa chegada nas escolas 

“A” e “B”, quando nos apresentamos às equipes docentes, para lhes apresentar nossa 

pesquisa, as duas professoras entrevistadas mostraram-se disponíveis e interessadas, algo que 

facilitou, sobremaneira, a aproximação delas com o pesquisador. Durante nossos encontros, 

ambas exprimiram suas angústias e conquistas, dizendo-se satisfeitas com a carreira docente, 

mesmo tendo tecido algumas queixas sobre suas condições de trabalho, notadamente àquelas 

ligadas à formação continuada e à pressão dos demais colegas de trabalho para evitar que se 

faça um trabalho que vá além do mediano. Assim, parecia prevalecer, na visão das 

participantes desse estudo, um esforço dos demais colegas de trabalho para realizar uma 

docência sem destaque, sem empenho, sem reflexões e/ou discussões aprofundadas, situação 

que parecia criar um distanciamento entre elas e sua prática docente e aquelas dos demais. As 

primeiras viam-se indo além do mero cumprimento de funções básicas, exercendo uma 

docência de boa qualidade, diferente da que outros professores ofereciam em seus trabalhos. 

As duas entrevistadas mostraram-se muito cuidadosas com as crianças e preocupadas com a 

educação de excelente qualidade, que se deveria oferecer à infância: para Poliana e, também, 

para Mônica, o apoio dado pela equipe gestora de suas escolas às tarefas docentes e, mais 

especificamente, às que envolvem a relação escola-família era central para que os resultados 
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das atividades pedagógicas fossem positivos. Mais tarde, quando consultadas sobre os 

conteúdos das transcrições, as duas não apresentaram quaisquer restrições, ressalvas ou 

alterações, no conteúdo de seus discursos. 

Agora que já familiarizamos o nosso leitor com as participantes e suas escolas, 

podemos nos dedicar a responder às questões centrais desse estudo: quais seriam os sentidos 

que as professoras estariam constituindo a respeito da relação escola e família, com base em 

suas experiências emocionais e simbólicas? Qual a importância das relações estabelecidas 

entre família e escola, para as suas atividades? Essas questões serão retomadas quando da 

análise e interpretação dos núcleos de significação, tratados mais adiante. 

4.3– A organização dos dados  

O grande volume de dados produzidos por meio das entrevistas apresenta-se, a 

primeira vista, de forma bastante desorganizada, mesmo para o pesquisador que se vê como 

parte do processo de produção das informações. Diante desse universo desordenado, muitas 

dúvidas se colocaram, a despeito de nosso norte ter sido sempre ultrapassar os dados 

empíricos, ultrapassar o plano do que tinha sido dito, a aparência imediata das informações, 

para transformá-las em concreto pensado, um conjunto de hipóteses que, articuladas, 

permitem voltar ao empírico para, de posse delas, conseguir organizá-lo. Pretendemos, 

sempre, poder, assim, inferir os sentidos constituídos pelos depoentes quanto à relação escola-

família e sobre sua importância no trabalho docente.  

4.3.1– Os pré-indicadores 

A primeira organização dos dados fez-se por meio de leituras flutuantes das 

entrevistas transcritas. Com base nelas, foi-nos sendo possível encontrar aspectos que iam, 

sucessivamente, auxiliando-nos a explicar o fenômeno em foco: os pré-indicadores, como são 

chamados por Aguiar e Ozella (2006). Mas o que são eles? Pré-indicadores são temas 

apreendidos por sua importância no discurso ou relato, por sua frequência e/ou carga 

emocional expressas, dando pistas sobre as formas de pensar, sentir e agir dos sujeitos na 

realidade da qual faz parte. Dessa forma, alguns quadros de pré-indicadores foram 

organizados, com base nas falas de cada uma das docentes entrevistadas: os Quadros 1 e 2 

mostram, respectivamente, aqueles encontrados para Poliana (N10=33) e Mônica (N=22).  

                                             
10 “N” refere-se ao número de pré-indicadores encontrados em cada uma das diferentes entrevistas. 



 
69

Professora Poliana 

Quadro 1 – Pré-Indicadores encontrados na entrevista realizada com a professora Poliana 

PréPréPréPré----    IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    
 

1. Todo mundo fala, a gente reclama muito que os educandos e os pais são sem educação, que 
educação tem que vir de casa, mas eles não conseguem dar nem o mínimo! É isso que a gente está 
notando. Eu sei que a gente é profissional e que algumas coisas não são nossa obrigação, mas a 
gente tem que vincular educação e ensino junto, senão não vai.  
 

2. [...] Eu fiz avaliação e o que está dando é que a gente não consegue trazer os pais nem para 
reunião! A gente tem que buscar: teve pai, aqui, que eu tive que fazer reunião particular e não foi 
por maldade deles. É por causa do trabalho, mesmo.  
 

3. A gente vê que eles não estão conseguindo dar nem o mínimo; a maioria das crianças está 
ficando com avó e avô, coitadinhos, também, que não aguentam. Nessa sala, acho que eu tive doze 
crianças que ficavam com avó e tinha avó que chegava esgoelada aqui, no calor, para buscar. Então, 
têm coisas que você tem que conversar com eles, passar uma orientação, sabe assim? Deles 
também, da parte de idosos, que eles convivem muito, têm uns que não tem nada e outros que já 
têm muito. Então, eu acredito que, se não vincular essa parte de ensino e educação, não vai.  
 

4. [...] Eu tive casos, na outra rede, que eu fui chamar e eu fiquei sabendo que a mãe apanhava, sabe 
assim? Coisas que a gente nem imagina! Teve um caso de um aluninho. que eu estava com a prima 
na minha sala, o marido deu chumbinho para a mulher e ela morreu, sabe assim? Então, são casos 
lamentáveis e são uns doces de crianças, assim, se você não trabalhar a cabeça deles, você acha 
que vão trabalhar em casa? O pai sumiu, ficaram órfãos do dia para a noite e a prima, que estava 
comigo, morava junto. Então, se não trabalhar a cabeça da família, não tem como! Olha, são 
coisas assim: criança aqui, também, muita criança dessa sala, sem pai, o pai se mandou. Você tem 
que ter outra abordagem para trabalhar ‘dia dos pais’, o que eu também acho uma bobagem, viu? 
Acho que tínhamos que trabalhar de outra maneira: a família, de uma forma geral, porque 
hoje em dia, muito pai não é visto como tal e mãe, também, que não é vista como mãe. A família 
está muito diferente... Então, você tem que... reunião de pais tem que ser diferente, porque a 
família está diferente e buscá-los.  
 

5. E vem criança, que chega já fervendo: eu não sei se já brigou em casa ou viu pai e mãe 
brigando e eles já chegam assim com... Aí, você tem que ir conversando, sabe? Acalmando. Eu 
lembro que essa turma eu tive que trabalhar até respiração com eles.  
 

6. Eu noto, não sei se o mundo é... muito... muita mãe, muita gente que chega e fala coisa que, 
também, não tinha tanto antes – “Eu não aguento mais: a senhora vê o que faz”! Então, já 
transmite aquilo, para a criança. Aí, você olha para a cara da criança e sente dó. Então, mudou 
muito, sim. Eu não sei se é a sociedade... Antigamente, eles não tinham tanta informação como eles 
têm agora, mas que eles têm um gás maior, tem, viu?  
 

7. Aí, a gente vê essa parte e quando tem os pais por trás, colaborando, também, melhor ainda.  
 

8. Então, quando eu vejo que, na parte de indisciplina, primeiro preciso conhecer os pais, para ver 
por que. Aí, a gente já entende: isso já é noventa por cento. Tem uns que o que pega é a parte de 
afetividade, mesmo; tem os que são reconhecimento, autoestima... Aí, tentando conhecer os pais, 
você já consegue. Tem uns que é falta de pai [...].  
 

9. Mas, eu via que, até nos desenhos, qualquer coisa que se referia à paternidade, já (respira 
fundo) a criança travava. Essas crianças foram expostas a casos de agressão, violência na família... 
Então, tem ligação: quando você vê parte de indisciplina, você tem que vasculhar lá atrás, que 
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você acha.  
  

10. [...] Então, você já tem que conversar com eles, desde a primeira reunião, que não é bem 
assim, que algumas questões devem ser consideradas... Chamá-los para a infância deles, também, 
que isso aí deu muito certo [...]. 
 

11. E, hoje em dia, o sistema está mais difícil de trabalhar com eles: os pais estão soltando no 
Fundamental e acabou.  
 

12. É, é raro ter família, que a gente fala (marca aspas com as mãos) tradicional, com pai, mãe e 
irmãos. [...]. Eu noto que, a cada ano, a família fica mais desestruturada (marca aspas com as 
mãos), não tem mais uma estrutura familiar [...].  
 

13. Mas, eu, também, não fiquei focada nisso. Mas, o principal era que era uma mãe totalmente 
despreparada, novinha, novinha (referindo-se a pouca idade da mãe). E, o pai, bonzinho e tudo, 
mas trabalhava. Então, ele vinha só buscar, porque coincidia com o horário dele de almoço. Então, 
ele não se envolvia muito com o assunto, mas era uma boa pessoa.  
 

14. Está vendo, por isso que a gente fala que a criança fica assim e, depois, a mãe não sabe por que! 
Mas, também, coitada, é falta de instrução...  
 

15. Mas a gente vê, sim, famílias que tentam; famílias que são estruturadas. Mas o que pega, 
mesmo, é o cansaço do dia-a-dia do trabalho. Eu noto mais que o trabalho mexeu muito com as 
famílias, porque, antigamente, muitas mulheres não trabalhavam. Tinha-se a comodidade de... 
Mesmo que o pai não estivesse ali, o chefe da família (sinaliza aspas com as mãos), tinha um 
membro da família ali, dedicado a dar o respaldo à educação.  
 

16. [...] Tinha que mudar a lei, as empresas ter uma coisa maior, para dar essa liberdade para elas 
irem às escolas. Tinha que ter, criar mesmo lei, não sei, uma coisa que desse suporte para as 
mulheres participarem mais da vida escolar dos filhos, algo que incentivasse. Quando a gente 
faz dancinhas, apresentações, elas fazem o máximo para virem. Mas, nas reuniões, nada e por quê? 
Porque elas sabem que não tem abertura e que só vão ouvir falar do filho (referindo-se a 
possíveis reclamações). 
 

17. (sobre a colaboração dos pais). Ajudam, isso ajudam. Mas a gente tem que conversar no 
começo do ano. Aí, a gente fala, já combina que vai ter o trabalho assim, que os conteúdos são 
esses, os projetos são esses [...].  
 

18. No começo do ano, é legal que a gente passa. Mas é mais a gente: eles não falam muito, ficam 
mais ressabiados. Na Educação Infantil é gostoso, que a gente consegue conhecê-los um pouco 
mais, nesse contato diário. Tem algumas coisas, que tem mãe que vem falar para você e você já 
pega o fio da meada ou você chama. Para aquelas que trabalham, também, você põe no caderno de 
recados, elas devolvem ou escrevem [...]. A Educação Infantil é mais fácil para isso do que o 
Fundamental! Muitos já assinam até para o coitado (referindo-se ao educando) ir sozinho.  
 

19. Falo sobre como eu sou, comento com eles que qualquer mudança de atitude na criança deve ser 
comunicada a mim, pois, às vezes, está acontecendo alguma coisa e a gente não sabe, a gente não 
vê. Então, tem que estar junto. Aqui, também, eu terei que chamar vocês, por que qualquer coisa, eu 
preciso conhecer vocês, para compreender o que está acontecendo e porque a criança não 
consegue chegar nisso ou naquilo.  
 

20. O maior conhecimento que eu tenho deles é do dia-a-dia.  
 

21. É necessário um trabalho formativo nas reuniões, também. Mas vai propor isso para o 
grupo? (referindo-se a equipe) [...]. 
 

22. [...] Essas são aquelas... As que não vêm, mesmo, não é nem tanto por trabalho, porque essas 
daí, arrumam um jeito e vêm. É porque é mesmo problema familiar; é porque é mãe que não está 
muito interessada em filho, sabe? A gente vai vendo nas mochilas deles, em tudo, deles, a gente 
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percebe a atenção da mãe. Mas essa tem que chamar [...]. Mas temos que chamar para a 
responsabilidade. 
 

23. Transporte escolar afasta, ainda mais, a família da gente.  
 

24. O que eu noto é que, quando a gente quer fazer uma coisa diferente com relação a trazer os pais, 
o grupo (referindo-se aos professores que compartilham da mesma equipe escolar) barra um 
pouco e, aí, a gente fica meio, assim, de fazer... Eu já fiz algumas coisas diferentes, mas a gente 
nota, quando as pessoas não querem [...]. ‘Ah, queria fazer um dia diferente, até mesmo em reunião 
de pais, poder expor um vídeo’... Mas, com isso, o pessoal já olha torto. E não é nada de mais: 
você não quer ser mais. Mas é difícil. Então, tudo, assim, tem que girar em torno, tem que ir com 
muito jeito... Mas ainda bem que a direção apoia. 
 

25. Porque dá com os pais juntos, fica muito mais sossegado. Na outra rede, a gente fez um bonito 
trabalho com pais, crianças, com outras turmas. Foi bacana!  
 

26. Acho que característica é a afetividade, porque, sem ela, eles se fecham, não vêm e, se vêm, 
travam. Eu nunca imaginava isso, dessa mãe (referindo-se a mãe com um dos filhos afeminados): 
que ela tratava o filho assim...  
 

27. Se eu não abrisse para ela, não falasse, não vem, não vem. Eu sei que tem uns sem educação, 
mas, se falar de forma mais séria, eles acabam ficando na deles, porque a gente encontra família de 
tudo quanto é jeito. 
 

28. A gente descobre que a criança tem família, quando chega na escola. 
 

29. Não, na pós também discutíamos só a criança, nunca estudamos a fundo o quanto a relação 
da escola e da família pode interferir no desenvolvimento da criança. Nunca nos indicaram um 
autor onde fosse possível buscar isso. Nunca. Têm tantas coisas que eles tinham que rever. Em 
Pedagogia, tem curso até acabando.  
 

30. Acho que os dois, mesmo assim, com tudo que a escola coloca, ela barra, um pouquinho, a 
entrada da família, não barra? Não sei se o grupo (equipe docente) fica meio, assim, não quer 
deixar ou quer passar aquela visão... Não sei... que vem já da nossa formação que sempre foi: 
professor, escola e pais (indicando com as mãos uma hierarquia respectivamente decrescente), não 
sei se é já da formação da gente, que sempre dá uma travada, não sei... Mas acho que a culpa é dos 
dois.  
 

31. [...] Chega até os pais, apenas até certo ponto e já bloqueia ali.  [...] Acho que é o professor, que 
quer se proteger. É um tipo de... acho que já vem até da educação da gente mesmo! Envolve 
manter a hierarquia.  
 

32. [...] Depois, vai lá e acalma o professor ou quem for e, depois, tenta colocar para o pai, mesmo 
que o professor tenha feito a maior caca da vida, para que ele ainda tenha uma visão boa da escola.  
 

33. Existe, existe sim. No começo da minha carreira eu não tinha muito contato até de medo mesmo 
dos pais, eu ficava meio fechada, a gente fica mesmo, não sei se por falta de conhecimento, de 
maturidade, de informação, então a gente fica meio assim, sem saber o que está passando na cabeça 
do pai, se está gostando, se não está. Você não vê, não tem acesso. Com os anos vamos vendo como 
fazíamos, vamos nos avaliando. Vemos que longe das famílias não sabemos se nosso trabalho 
realmente está tendo efeito. Esse ano, no primeiro semestre, pude perceber como o emocional da 
gente, também interfere, com os problemas que tive no segundo bimestre eu parei, totalmente.  
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Professora Mônica 

Quadro 2 – Pré-indicadores encontrados na entrevista com a professora Mônica 

PréPréPréPré----    IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    
 

1. Uma coisa bem importante é que a minha relação com as famílias dos meus educandos é 
totalmente influenciada pelas experiências que eu tive com as famílias dos meus alunos da igreja, 
porque as famílias dos meus alunos das igrejas são meus amigos: nós frequentávamos a casa uns 
dos outros. Então, eram pessoas próximas, assim, eu tinha relações próximas com essas pessoas e eu 
trouxe isso para escola. Então, não me assusta me relacionar com os pais: para mim é uma coisa 
natural, faz falta se eu não me relacionar, porque é uma coisa que completa o meu trabalho e eu 
trouxe isso da experiência da igreja.  
 

2. [...] Eu falava com os pais, essa semana, que eu sinto que é um trabalho de parceria mesmo, 
porque eu, sozinha, não poderia ter feito tudo que nós fizemos e eles sozinhos também não têm 
condições de fazer tudo o que nos realizamos. Então, quando a gente avalia o percurso da criança do 
início do ano até aqui, a gente vê um desenvolvimento tão grande, a olhos vistos: na maneira de se 
colocar, na maneira de resolver conflitos, na questão cognitiva, relacional, todos os aspectos, até 
fisicamente, que não foi só a escola, não dá para ter sido só a escola! Ela não dá conta, não dá 
conta. Mas acho que a escola pode motivar os pais a investirem mais.  
 

3. É com a professora, se o contato deles, primeiro, é um contato tranquilo, que inspirou confiança, 
eles se abrem para a escola – Não, a escola é boa! (concluem os pais) – E quanto mais eles veem 
que a professora é envolvida e comprometida, eles confiam na professora; eles até relevam as 
falhas da escola; eles têm mais compreensão com as falhas da escola e mais abertura para dizer que 
a escola falhou. É diferente. 
 

4. [...] Quando eu sinto que é necessário que a gente fale a mesma coisa, eu vou pedir a ajuda 
deles, nesse sentido, Inclusive os bilhetes e as conversas são sempre nesse sentido, não são, assim: – 
‘olha, seu filho está fazendo isso. Eu não aguento mais! – Nunca, nunca, por que eu tenho assim, 
medo mesmo. E, também, não é nada monstruoso para... E, também, por que eu já ouvi reclamação 
dos meus filhos e é muito chato, muito constrangedor, assim... Quando tem conflito, eu procuro 
resolver na escola e, quando ele se torna recorrente, eu peço ajuda da família, em casa.  
 

5. Eu encontro, às vezes, na rua, pais que vêm me dizer que seus filhos não esquecem de mim! 
Encontrei dois avós da turma que foi minha no ano passado e eles disseram que não poderiam 
esquecer de mim, pois ensinei a neta deles a comer e ela come direito, coisas saudáveis hoje. E 
diziam que é por minha causa, por causa do trabalho que fizemos naquele ano. Então, essas coisas, o 
reconhecimento da família, me dá uma medida, pelo menos a médio prazo, de que está marcado.  
 

6. Eu as vejo como minhas parceiras, parceiras mesmo, porque eu vejo que não posso trabalhar 
sozinha. Então, nos bilhetes é parceiros (referindo-se ao título dos bilhetes), não é, assim, mãe, pai 
ou responsáveis: é parceiros. Divido com eles todos os louros e as dificuldades; compartilho com 
eles nas reuniões, tudo com eles. Eu sinto, ainda mais na Educação Infantil, ainda mais pegando o 
primeiro ano escolar, que existe uma angústia por parte da família, de quem é essa escola, quem é 
essa professora. 
 

7. Então, eu não tenho medo de me expor para eles: eu falo, na primeira reunião, da minha 
formação, da minha formação pessoal, da minha família, o que penso da educação, o que penso da 
infância. Falo tudo que eu puder, para eles se sentirem, assim: – Ah, tá! Então, tá bom! 
(dramatizando uma expressão de alivio manifesta pelos pais).  
 

8. Então, são angustias que as famílias trazem para o primeiro ano escolar, para os primeiros anos 
escolares. E eu compartilho dessa angustia, eu não acho que é frescura, acho que é pertinente e 
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procuro tranquilizá-los nesse sentido, passar bastante segurança. Eu sinto segurança no meu 
trabalho e passo segurança para eles. Eles vão confiando no meu trabalho e eu vou confiando no 
trabalho deles. 
 

9. Eu percebi isso, de uns anos para cá: a presença dos avós se fez necessária, mas, por muitas 
vezes, é uma relação conflituosa, pois eles desmandam o que os pais mandam ou mandam mais, 
porque passam mais tempo. Os pais continuam se sentindo culpados por trabalharem fora e 
ficam com medo de ser enérgicos! Eu vejo bastante isso. Nesse caso, eles agradecem a energia que 
eu tenho na escola, porque dá certos parâmetros que eles não conseguem dar em casa e influencia 
o comportamento da criança em casa, também.  
 

10. [...] Fico me questionando do por que. Às vezes, a fala dos outros professores é diferente, 
porque que eles reclamam tanto dos pais, tanto dos educandos.. Fico pensando o que é diferente, 
será que eu tive sorte com as turmas? O que faz o diferencial? 
 

11. Quanto mais eu me aproximo da família, mais eu entendo os comportamentos delas, das 
famílias mesmo, as falhas das famílias... porque que eu sei que esse menino é pouco assistido, 
porque eu sei da correria dos pais. Eu podia estar julgando de longe, pensando que a família nunca 
vem nas reuniões... Eu tenho uma mãe, que nunca vem nas reuniões, porque não dá para ela: os dois 
trabalham, mas ela é super presente na vida da criança. Ela, às vezes, tem que deixar a criança com 
a vizinha e tal, mas ela é, assim, muito interessada na criança, ela não é uma mãe irresponsável. Se 
eu sei desses detalhes, eu não tenho como ficar condenando a família; posso até pensar que faria 
diferente, talvez, mas tenho como entender a família. 
 

12. A família é uma apoiadora. Ela não tem que ficar ensinando (conteúdos escolares): ela não 
tem formação especifica para isso! Então, isso não deve ser cobrado da família! Ela deve ser 
apoiadora.[...]. Acho que a família é minha apoiadora e eu também apoio o trabalho da família 
[...].  
 

13. Mas conversamos bastante, nessa última reunião, sobre a educação de filhos: falamos sobre 
culpa, sobre energia, sobre limites... A gente conversou sobre isso tudo.  
 

14. [...] Acho que avançando mais na parte relacional, ela poderia interferir mais e se fazer 
presente, na questão administrativa da escola mesmo. Apesar de ser oportunizado isso para ela, ela 
não sabe como fazer: a família ainda tem receio de dar palpite, ela não sabe em que ela pode 
ajudar. Então, ela fica esperando, sempre, a iniciativa da escola. Quando a escola abre e a família 
vai vendo que é aceita, que a presença dela não é um incômodo, ela vai interferindo mais. Tanto é 
que, no final do ano, nas nossas turmas, eles já começam a dar palpites [...].  
 

15. É a socialização, nas relações, mesmo. Então são angustias que as famílias trazem para o 
primeiro ano escolar, para os primeiros anos escolares. E eu compartilho dessa angustia, eu não 
acho que é frescura. Acho que é pertinente e procuro tranquilizá-los nesse sentido, passar 
bastante segurança. Eu sinto segurança no meu trabalho e passo segurança para eles. Eles vão 
confiando no meu trabalho e eu vou confiando no trabalho deles. 
 

16. Importante, nessa reunião, é dar oportunidade para eles falarem. Sempre faço avaliação, 
sempre conto como estão indo as crianças; às vezes, dou um pouco de elementos para eles 
entenderem em que parte do processo as crianças estão [...]. 
 

17. No passeio que fizemos ao zoológico, sorteamos três, de cada sala, para irem conosco. Foi muito 
bom, eles gostaram bastante. Para a gente, também, foi bom, pela colaboração e dá para ver como 
a gente trabalha os bastidores da coisa. Porque eu também queria ser uma formiguinha, para 
saber como são meus filhos lá na escola, como eles são tratados. Uma oportunidade ímpar que 
elas têm.  
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18. Não é por falta de resultados positivos: é porque não acreditam ou porque não querem superar 
a insegurança de se relacionar com a família e pagar o preço, ousar e tal. Então, fazem, mas 
eventualmente; acreditam, mas não acreditam que seja tão importante. 
 

19. Você não pode falar isso, você não é a dona da verdade. – (citando a fala da colega) já ouvi isso, 
na minha cara, porque eu falei do comportamento do grupo ou é... – “Você fala isso porque é com 
você”. – As que são mais..., não têm tanto nariz em pé, manifestam: – “Mas é que é com você, né? 
Você consegue”... (supervalorizando a experiência da informante) e eu falo não, tentem. Então, para 
essas que são mais receptivas, eu ainda me dou. Mas, agora, essas que me veem como a que quer 
se aparecer, eu nem invisto mais...  
 

20. É com a professora; se o contato deles, primeiro, é um contato tranquilo, que inspirou confiança, 
eles se abrem para a escola – Não, a escola é boa! (concluem os pais) – E, quanto mais eles veem 
que a professora é envolvida e comprometida, eles confiam na professora; eles até relevam as 
falhas da escola, eles têm mais compreensão com as falhas da escola e mais abertura para dizer que 
a escola falhou. É diferente.  
 

21. Quando eu fui professora das crianças de seis anos que estavam fazendo sete, eu fui professora 
da minha filha e sentia que também tinha essa expectativa, mesmo sendo professora dela e 
acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho eu fiquei pensativa sobre a possibilidade dela se 
dar bem no primeiro ano, de ter dificuldade, então eu também senti isso, então é natural que eles 
sintam isso também, essa angustia essa expectativa. 
 

22. Os professores é que vêm com mais resistência à participação das famílias, no sentido de que 
acham, às vezes, inconveniente; não acreditam que os pais tenham muito a oferecer. Eu acho 
que, talvez, esses professores têm muitas experiências negativas no Fundamental e isso influencie 
bastante a maneira como eles veem as famílias. E, é verdade, porque eu vejo que os professores só 
de Educação Infantil, que não dobram, eles têm uma postura menos murmuradora com relação ao 
trabalho com as famílias. Talvez influencie.  

4.3.2 – Os indicadores 

O segundo passo na direção da organização dos dados, segundo o método aqui 

empregado é o processo da aglutinação dos pré-indicadores – temas formados a partir de 

outros temas – para a constituição dos indicadores. Essa aglutinação se faz mediante alguns 

critérios (como o de similaridade, complementaridade ou contradição) identificados entre o os 

pré-indicadores. 

Professora Poliana 

Quadro 3 – Indicadores e Pré-Indicadores constituídos a partir da entrevista com a professora 
Poliana 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    PréPréPréPré----    IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    
     

1. Dificuldades e Dificuldades e Dificuldades e Dificuldades e 
possibilidades possibilidades possibilidades possibilidades 

[...] Eu fiz avaliação e o que está dando é que a gente não consegue trazer 
os pais, nem para reunião. A gente tem que estar buscando... Teve pai, 
aqui, que eu tive que fazer reunião particular, e não foi por maldade deles: 
é por causa do trabalho, mesmo.  
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em ter a família em ter a família em ter a família em ter a família 
no cotidiano no cotidiano no cotidiano no cotidiano 
escolarescolarescolarescolar    

 
[...] Tinha que mudar a lei, as empresas ter uma coisa maior, para dar essa 
liberdade para elas irem às escolas. Tinha que ter, criar mesmo lei, não sei, 
uma coisa que desse suporte para as mulheres participarem mais da vida 
escolar dos filhos, algo que incentivasse. Quando a gente faz dancinhas, 
apresentações, elas fazem o máximo para virem! Mas, nas reuniões, nada e 
por quê? Por que elas sabem que não tem abertura e que só vão ouvir 
falar do filho (referindo-se a possíveis reclamações).  
 
Acho que característica é a afetividade, porque, sem ela, eles se fecham, 
não vem e, se vem, travam! Eu nunca imaginava isso dessa mãe 
(referindo-se a mãe com um dos filhos afeminados), que ela tratava o filho 
assim! Se eu não abrisse para ela, não falasse... Não vem, não vem! 
 
Transporte escolar afasta, ainda mais, a família da gente.  
 
Aí, a gente vê essa parte e quando têm os pais por trás, colaborando, 
também, melhor ainda.  
 
Ajudam, isso ajudam, mas, a gente tem que conversar no começo do 
ano. Aí, a gente fala, já combina que vai ter o trabalho assim, que os 
conteúdos são esses, os projetos são esses [...]. 
 
Porque dá com os pais juntos, fica muito mais sossegado. Na outra rede, 
a gente fez um bonito trabalho com pais, crianças, com outras turmas. Foi 
bacana!  
 
Existe, existe sim. No começo da minha carreira, eu não tinha muito 
contato, até de medo mesmo, dos pais. Eu ficava meio fechada; a gente 
fica mesmo, não sei se por falta de conhecimento, de maturidade, de 
informação... Então, a gente fica meio, assim, sem saber o que está 
passando na cabeça do pai; se está gostando, se não está. Você não vê, não 
tem acesso. Com os anos, vamos vendo como fazíamos, vamos nos 
avaliando. Vemos que, longe das famílias, não sabemos se nosso 
trabalho realmente está tendo efeito. Esse ano, no primeiro semestre, 
pude perceber como o emocional da gente também interfere com os 
problemas que tive no segundo bimestre. Eu parei, totalmente. 

  

2. Concepção de Concepção de Concepção de Concepção de 
Família: Família: Família: Família: o o o o 

modelo nuclearmodelo nuclearmodelo nuclearmodelo nuclear 
 

Todo mundo fala, a gente reclama muito, que os educandos e os pais são 
sem educação, que educação tem que vir de casa, mas eles não 
conseguem dar nem o mínimo... É isso que a gente está notando. Eu sei 
que a gente é profissional e que algumas coisas não são nossa obrigação. 
Mas, a gente tem que vincular educação e ensino junto, senão não vai!  
 

A gente vê que eles não estão conseguindo dar nem o mínimo! A 
maioria das crianças está ficando com avó e avô, coitadinhos, também, que 
não aguentam. Nessa sala, acho que eu tive doze crianças que ficavam com 
avó e tinha avó que chegava esgoelada, aqui, no calor, para buscar... Então, 
têm coisas que você tem que conversar com eles, passar uma orientação, 
sabe assim? Deles também, da parte de idosos, que eles convivem muito, 
têm uns que não têm nada e outros que já têm muito. Então, eu acredito 
que se não vincular essa parte de ensino e educação, não vai!  
 

Eu noto, não sei se o mundo é, assim, muito... muita mãe, muita gente que 
chega e fala coisa que, também não tinha tanto antes – Eu não aguento 
mais; a senhora vê o que faz! – então já transmite aquilo para a criança, 
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ai você olha para a cara da criança e sente dó. Então, mudou muito, sim, 
eu não sei se é a sociedade, antigamente eles não tinham tanta informação 
como eles têm agora, mas que eles têm um gás maior, tem, viu? 
 

Está vendo, por isso que a gente fala que a criança fica assim e depois a 
mãe não sabe por que, mas também coitada é falta de instrução...  
 

Mas eu também não fiquei focada nisso, mas o principal era que era uma 
mãe totalmente despreparada, novinha, novinha (referindo-se a pouca 
idade da mãe). E o pai bonzinho e tudo, mas trabalhava então ele vinha só 
buscar, porque coincidia com o horário dele de almoço, então ele não se 
envolvia muito com o assunto, mas era uma boa pessoa.  
 

[...] Essas são aquelas... As que não vêm, mesmo, não é nem tanto por 
trabalho, porque essas daí arrumam um jeito e vem, é porque é mesmo 
problema familiar, é porque é mãe que não está muito interessada em 
filho, sabe?! A gente vai vendo as mochilas deles, em tudo deles a gente 
percebe a atenção da mãe, mas essa tem que chamar [...] Mas temos que 
chamar para a responsabilidade. 
 

[...] Depois vai lá e acalma o professor ou quem for e depois tenta colocar 
para o pai, mesmo que o professor tenha feito a maior caca da vida, para 
que ele ainda tenha uma visão boa da escola.  
 

... Eu tive casos na outra rede que eu fui chamar e eu fiquei sabendo que a 
mãe apanhava, sabe assim, coisas que a gente nem imagina. Teve um caso 
de um aluninho que eu estava com a prima na minha sala, o marido deu 
chumbinho para a mulher e ela morreu, sabe assim, então são casos 
lamentáveis e são uns doces de crianças, assim se você não trabalhar a 
cabeça deles você acha que vão trabalhar em casa? O pai sumiu, ficaram 
órfãos do dia para a noite e a prima que estava comigo morava junto, então 
se não trabalhar a cabeça da família, não tem como. Olha são coisas 
assim, criança aqui também, muita criança dessa sala sem pai, o pai se 
mandou. Você tem que ter outra abordagem para trabalhar dia dos pais, o 
que eu também acho uma bobagem, viu?! Acho que tínhamos que 
trabalhar de outra maneira, a família de uma forma geral, porque hoje 
em dia muito pai não é visto como tal e mãe também que não é vista como 
mãe, a família está muito diferente, então você tem que... Reunião de 
pais tem que ser diferente, porque a família está diferente e buscá-los.  
 

E hoje em dia, o sistema, está mais difícil de trabalhar com eles, os pais 
estão soltando no Fundamental e acabou. 
 

É, é raro ter família que a gente fala (marca aspas com as mãos) 
tradicional com pai, mãe e irmãos. [...]. Eu noto que a cada ano a família 
fica mais desestruturada (marca aspas com as mãos), não tem mais uma 
estrutura familiar [...]. 
 

Mas a gente vê, sim, famílias que tentam; famílias que são 
estruturadas... Mas, o que pega, mesmo, é o cansaço do dia-a-dia do 
trabalho. Eu noto mais que o trabalho mexeu muito com as famílias, 
porque antigamente muitas mulheres não trabalhavam, tinha-se a 
comodidade de... mesmo que o pai não estivesse ali, o chefe da família 
(sinaliza aspas com as mãos), tinha um membro da família ali, dedicado 
a dar o respaldo à educação.  
 

Eu sei que tem uns sem educação, mas se falar de forma mais seria eles 
acabam ficando na deles, porque a gente encontra família de tudo 
quanto é jeito.  
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3. A vida familiar A vida familiar A vida familiar A vida familiar 
como princípio como princípio como princípio como princípio 
explicativo da explicativo da explicativo da explicativo da 

criançacriançacriançacriança    

E vem criança que chega já fervendo, eu não sei se já brigou em casa ou 
viu pai e mãe brigando e eles já chegam assim com... AÍ você tem que ir 
conversando, sabe acalmando. Eu lembro que essa turma eu tive que 
trabalhar até respiração com eles.  
 

Então, quando eu vejo que na parte de indisciplina, primeiro preciso 
conhecer os pais para ver porque, aí, a gente já entende. Isso já é 
noventa por cento. Tem uns que o que pega é a parte de afetividade 
mesmo, tem os que são reconhecimento, autoestima, aí tentando conhecer 
os pais você já consegue, tem uns que é falta de pai [...].  
 

Mas eu via que... até nos desenhos, qualquer coisa que se referia à 
paternidade já (respira fundo) a criança travava. Essas crianças foram 
expostas a casos de agressão, violência na família, então tem ligação, 
quando você vê parte de indisciplina você tem que vasculhar lá atrás que 
você acha.  
 

[...] Então, você já tem que conversar com eles desde a primeira reunião 
que não é bem assim, que algumas questões devem ser consideradas... 
Chamá-los para a infância deles também que isso aí deu muito certo [...] 
 

No começo do ano é legal, que a gente passa. Mas é mais a gente: eles não 
falam muito, ficam mais ressabiados, na Educação Infantil é gostoso, que 
a gente consegue conhecê-los um pouco mais, nesse contato diário. 
Tem algumas coisas, que tem mãe que vem falar para você e você já pega 
o fio da meada. Ou você chama, para aquelas que trabalham, também, você 
põe no caderno de recados, elas devolvem ou escrevem [...]. A Educação 
Infantil é mais fácil para isso do que o Fundamental: muitos já assinam até 
para o coitado (referindo-se ao educando) ir sozinho.  
 

Falo sobre como eu sou, comento, com eles, que qualquer mudança de 
atitude na criança deve ser comunicada a mim, pois, às vezes, está 
acontecendo alguma coisa e a gente não sabe, a gente não vê. Então, tem 
que estar junto. Aqui, também, eu terei que chamar vocês, por que 
qualquer coisa, eu preciso conhecer vocês, para compreender o que está 
acontecendo e porque a criança não consegue chegar nisso ou naquilo. 
 

O maior conhecimento que eu tenho deles é o do dia-a-dia.  
  

4. Falta de Falta de Falta de Falta de 
prepaprepaprepapreparo e as ro e as ro e as ro e as 
resistências resistências resistências resistências 

encontradas em encontradas em encontradas em encontradas em 
abrir as portas abrir as portas abrir as portas abrir as portas 
da escola às da escola às da escola às da escola às 
famíliasfamíliasfamíliasfamílias    

É necessário um trabalho formativo nas reuniões, também, mas vai 
propor isso no grupo! (referindo-se a equipe) [...].  
 

O que eu noto é que, quando a gente quer fazer uma coisa diferente, com 
relação a trazer os pais, o grupo (referindo-se aos professores que 
compartilham da mesma equipe escolar) barra um pouco. E, aí, a gente 
fica meio, assim, de fazer... Eu já fiz algumas coisas diferentes, mas a 
gente nota, quando as pessoas não querem. [...] Ah, queria fazer um dia 
diferente, até mesmo em reunião de pais, poder expor um vídeo. Mas, com 
isso, o pessoal já olha torto e não é nada de mais: você não quer ser mais! 
Mas é difícil. Então, tudo, assim, tem que girar em torno, tem que ir com 
muito jeito, mas, ainda bem que a direção apoia.  
 

Acho que os dois, mesmo assim, com tudo que a escola coloca, ela barra 
um pouquinho a entrada da família, não barra? Não sei se o grupo 
(equipe docente) fica meio, assim, não quer deixar ou quer passar aquela 
visão... Não sei, que vem já da nossa formação, que sempre foi: professor, 
escola e pais (indicando com as mãos uma hierarquia respectivamente 
decrescente), não sei se é já da formação da gente, que sempre dá uma 
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travada, não sei... Mas acho que a culpa é dos dois.  
  
[...] Chega até os pais, apenas até certo ponto e já bloqueia ali.  [...] Acho 
que é o professor que quer se proteger. É um tipo de... acho que já vem 
até da educação da gente mesmo. Envolve manter a hierarquia. 
 

A gente descobre que a criança tem família, quando chega à escola. 
 

Não, na pós, também, discutíamos só a criança! Nunca estudamos a 
fundo o quanto a relação da escola e da família pode interferir no 
desenvolvimento da criança. Nunca nos indicaram um autor, onde fosse 
possível buscar isso. Nunca! Tem tantas coisas, que eles tinham que 
rever... Em Pedagogia tem curso até acabando...   

Professora Mônica 

Quadro 4 – Indicadores e Pré-Indicadores constituídos a partir da fala na entrevista da Professora 
Mônica 

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    PréPréPréPré----    IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    
     

1.1.1.1. Experiências noExperiências noExperiências noExperiências no    
trabalho com as trabalho com as trabalho com as trabalho com as 

famíliasfamíliasfamíliasfamílias    

Uma coisa bem importante é que a minha relação com as famílias das 
minhas crianças é totalmente influenciada pelas experiências que eu 
tive com as famílias dos meus alunos da igreja, porque as famílias dos 
meus alunos das igrejas são meus amigos, nós frequentávamos a casa 
uns dos outros... Então, eram pessoas próximas, assim, eu tinha relações 
próximas com essas pessoas e eu trouxe isso para escola. Então, não me 
assusta me relacionar com os pais: para mim, é uma coisa natural, faz 
falta se eu não me relacionar, porque é uma coisa que completa o meu 
trabalho. E eu trouxe isso da experiência da igreja...  
 

É com a professora: se o contato deles, primeiro, é um contato tranquilo, 
que inspirou confiança, eles se abrem para a escola: – “Não, a escola 
é boa”! (concluem os pais) – E quanto mais eles veem que a professora 
é envolvida e comprometida, eles confiam na professora, eles até 
relevam as falhas da escola, eles têm mais compreensão com as falhas da 
escola e mais abertura para dizer que a escola falhou. E diferente! 
 

[...] Então, eu não tenho medo de me expor para eles. Eu falo, na 
primeira reunião, da minha formação, da minha formação pessoal, da 
minha família, o que penso da educação, o que penso da infância, falo 
tudo que eu puder para eles se sentirem, assim – “Ah, tá! Então tá bom”! 
(dramatizando uma expressão de alivio manifesta pelos pais). 

     

2. Concepção de Concepção de Concepção de Concepção de 
família: família: família: família: 

““““parceriaparceriaparceriaparceria”””” 

[...] Eu falava com os pais essa semana que eu sinto que é um trabalho 
de parceria mesmo, porque eu sozinha não poderia ter feito tudo que 
nós fizemos e eles sozinhos também não tem condições de fazer tudo o 
que nos realizamos, então quando a gente avalia o percurso da criança 
do início do ano até aqui a gente vê um desenvolvimento tão grande, a 
olhos vistos: na maneira de se colocar, na maneira de resolver conflitos, 
na questão cognitiva, relacional, todos os aspectos, até fisicamente que 
não foi só a escola, não dá para ter sido só a escola, ela não dá conta, 
não dá conta, mas acho que a escola pode motivar os pais a investirem 
mais. 
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Eu as vejo como minhas parceiras, parceiras mesmo porque eu vejo 
que não posso trabalhar sozinha, então nos bilhetes é parceiros 
(referindo-se ao título dos bilhetes), não é assim, mãe, pai ou 
responsáveis é parceiros. Divido com eles todos os louros e as 
dificuldades, compartilho com eles nas reuniões tudo com eles, eu 
sinto, ainda mais na Educação Infantil, ainda mais pegando o primeiro 
ano escolar que existe uma angustia por parte da família de quem é essa 
escola, quem é essa professora, então eu não tenho medo de me expor 
para eles, eu falo na primeira reunião da minha formação, da minha 
formação pessoal, da minha família, o que penso da educação, o que 
penso da infância falo tudo que eu puder para eles se sentirem assim – 
Ah, tá! Então está bom! (dramatizando uma expressão de alivio 
manifesta pelos pais).  
 

Quanto mais eu me aproximo da família mais eu entendo os 
comportamentos delas, das famílias mesmo, as falhas das famílias, 
porque que eu sei que esse menino é pouco assistido, porque eu sei da 
correria dos pais. Eu podia estar julgando de longe, pensando que a 
família nunca vem nas reuniões... Eu tenho uma mãe que nunca vem nas 
reuniões, porque não dá para ela, os dois trabalham, mas ela é super 
presente na vida da criança. Ela, às vezes, tem que deixar a criança com 
a vizinha e tal, mas ela é assim muito interessada na criança, ela não é 
uma mãe irresponsável. Se eu sei desses detalhes eu não tenho como 
ficar condenando a família, posso até pensar que faria diferente, 
talvez, mas tenho como entender a família.  
 

A família é uma apoiadora. Ela não tem que ficar ensinando 
(conteúdos escolares) ela não tem formação especifica para isso, então 
isso não deve ser cobrado da família, ela deve ser apoiadora. [...] acho 
que a família é minha apoiadora e eu também apoio o trabalho da 
família [...]  
 

Eu encontro, às vezes na rua pais que vem me dizer que seus filhos não 
se esquecem de mim, encontrei dois avós da turma que foi minha no ano 
passado e eles disseram que não poderiam esquecer-se de mim, pois 
ensinei a neta deles a comer ela come direito, coisas saudáveis hoje e 
diziam que é por minha causa, por causa do trabalho que fizemos 
naquele ano, então essas coisas, o reconhecimento da família me dá 
uma medida, pelo menos em médio prazo de que está marcado. 
 

Então são angustias que as famílias trazem para o primeiro ano 
escolar, para os primeiros anos escolares e eu compartilho dessa 
angustia, eu não acho que é frescura, acho que é pertinente e procuro 
tranquilizá-los nesse sentido, passar bastante segurança, eu sinto 
segurança no meu trabalho e passo segurança para eles. Eles vão 
confiando no meu trabalho e eu vou confiando no trabalho deles. 

É a socialização, nas relações, mesmo. Então são angustias que as 
famílias trazem para o primeiro ano escolar, para os primeiros anos 
escolares e eu compartilho dessa angustia, eu não acho que é frescura, 
acho que é pertinente e procuro tranqüilizá-los nesse sentido, passar 
bastante segurança, eu sinto segurança no meu trabalho e passo 
segurança para eles. Eles vão confiando no meu trabalho e eu vou 
confiando no trabalho deles. 
 

Quando eu fui professora das crianças de seis anos que estavam fazendo 
sete, eu fui professora da minha filha e sentia que também tinha essa 
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expectativa, mesmo sendo professora dela e acreditando que eu estava 
fazendo um bom trabalho eu fiquei pensativa sobre a possibilidade dela 
se dar bem no primeiro ano, de ter dificuldade, então eu também senti 
isso, então é natural que eles sintam isso também, essa angustia essa 
expectativa. 

     

3.3.3.3. Sobre as Sobre as Sobre as Sobre as 
resistências resistências resistências resistências 

encontradas na encontradas na encontradas na encontradas na 
escola em abrir escola em abrir escola em abrir escola em abrir 
as portas às as portas às as portas às as portas às 
famíliasfamíliasfamíliasfamílias    

[...] Fico me questionando do por que... Às vezes, a fala dos outros 
professores é diferente, porque que eles reclamam tanto dos pais, tanto 
dos educandos... Fico pensando o que é diferente... Será que eu tive sorte 
com as turmas? O que faz o diferencial?  
 

Não é por falta de resultados positivos: é porque não acreditam ou 
porque não querem superar a insegurança de se relacionar com a 
família e pagar o preço, ousar e tal. Então, fazem eventualmente, 
acreditam, mas não acreditam que seja tão importante. 
 

Você não pode falar isso, você não é a dona da verdade. – (citando a fala 
da colega); já ouvi isso, na minha cara, porque eu falei do 
comportamento do grupo ou é... – “Você fala isso porque é com você”. 
As que são mais... que não têm tanto nariz em pé, manifestam: – “Mas, é 
que é com você, né? Você consegue”... (supervalorizando a experiência 
da informante) e eu falo não, tentem. Então, para essas que são mais 
receptivas, eu ainda me dou. Mas, agora, essas que me veem como a 
que quer se aparecer, eu nem invisto mais... 
 

Os professores é que vêm com mais resistência à participação das 
famílias, no sentido de que acham, às vezes, inconveniente. Não 
acreditam que os pais tenham muito a oferecer. Eu acho que, talvez, 
esses professores têm muitas experiências negativas no Fundamental e 
isso influencie bastante a maneira como eles veem as famílias. E, é 
verdade, porque eu vejo que os professores só de Educação Infantil, que 
não dobram, eles têm uma postura menos murmuradora, com relação ao 
trabalho com as famílias. Talvez influencie... 

     

4.4.4.4. As famílias na As famílias na As famílias na As famílias na 
escola: o papel escola: o papel escola: o papel escola: o papel 
do professordo professordo professordo professor    

Eu percebi isso. de uns anos para cá: a presença dos avós se fez 
necessária mas, por muitas vezes, é uma relação conflituosa, pois eles 
desmandam o que os pais mandam – ou mandam mais, porque passam 
mais tempo... Os pais continuam se sentindo culpados por 
trabalharem fora e ficam com medo de ser enérgicos. Eu vejo bastante 
isso. Nesse caso, eles agradecem a energia que eu tenho na escola, 
porque dá certos parâmetros, que eles não conseguem dar em casa e 
influencia o comportamento da criança em casa, também.  
 

[...] Acho que, avançando mais na parte relacional, ela poderia 
interferir mais e se fazer presente na questão administrativa da escola 
mesmo. Apesar de ser oportunizado isso para ela, ela não sabe como 
fazer: a família ainda tem receio de dar palpite; ela não sabe em que 
ela pode ajudar. Então, ela fica esperando sempre a iniciativa da 
escola. Quando a escola abre e a família vai vendo que é aceita, que a 
presença dela não é um incômodo, ela vai interferindo mais, tanto é que, 
no final do ano, nas nossas turmas eles já começam a dar palpites [...]. 
 

Mas conversamos bastante, nessa última reunião, sobre a educação de 
filhos, falamos sobre culpa, sobre energia, sobre limites, a gente 
conversou sobre isso tudo. 
 

Importante, nessa reunião, é dar oportunidade para eles falarem. 
Sempre faço avaliação, sempre conto como estão indo as crianças. Às 



 
81

vezes, dou um pouco de elementos, para eles entenderem em que parte 
do processo as crianças estão [...], 
 

[...] Quando eu sinto que é necessário que a gente fale a mesma coisa, eu 
vou pedir a ajuda deles, nesse sentido. Inclusive os bilhetes e as 
conversas são sempre nesse sentido, não são assim: “olha seu filho está 
fazendo isso, eu não aguento mais”! Nunca, nunca, por que eu tenho, 
assim, medo mesmo. E, também, não é nada monstruoso para... e, 
também, por que eu já ouvi reclamação dos meus filhos e é muito 
chato, muito constrangedor. Assim, quando tem conflito, eu procuro 
resolver na escola e quando ele se torna recorrente, eu peço ajuda da 
família, em casa. 
 

No passeio que fizemos ao zoológico, sorteamos três de cada sala para 
irem conosco. Foi muito bom, eles gostaram bastante. Para a gente 
também, foi bom pela colaboração e dá para ver como a gente trabalha 
os bastidores da coisa... Porque eu também queria ser uma 
formiguinha, para saber como são meus filhos lá na escola, como 
eles são tratados. Uma oportunidade ímpar, que elas têm. 

4.3.3 – Os núcleos de significação 

Na expectativa de apreender os sentidos e significados constituídos pelos 

docentes entrevistados nessa pesquisa acerca das famílias dos educandos e da importância da 

relação famílias/escola para o trabalho docente, passaremos agora à articulação dos 

indicadores em núcleos de significação. Os critérios que irão reger a organização dos dados 

nessa fase serão ainda os de similaridade, complementaridade e contradição, como nos 

ensinam Aguiar e Ozella (2006). 

Professora Poliana 

Quadro 5– Núcleos de Significação e Indicadores constituídos a partir da entrevista com a professora 
Poliana 

Núcleos de SignificaçãoNúcleos de SignificaçãoNúcleos de SignificaçãoNúcleos de Significação    IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    
     

1. Famílias e escola: o 1. Famílias e escola: o 1. Famílias e escola: o 1. Famílias e escola: o 
que está do outro lado da que está do outro lado da que está do outro lado da que está do outro lado da 

sala de aula? sala de aula? sala de aula? sala de aula?     

CoCoCoConcepção de família: o modelo nuclearncepção de família: o modelo nuclearncepção de família: o modelo nuclearncepção de família: o modelo nuclear    
    

A vida familiar como princípio explicativo da criançaA vida familiar como princípio explicativo da criançaA vida familiar como princípio explicativo da criançaA vida familiar como princípio explicativo da criança    
     

2. Famílias e escola: 2. Famílias e escola: 2. Famílias e escola: 2. Famílias e escola: 
barreiras e dificuldades na barreiras e dificuldades na barreiras e dificuldades na barreiras e dificuldades na 

aproximaçãoaproximaçãoaproximaçãoaproximação 

Dificuldades e possibilidades em ter a família no cotidiano escolarDificuldades e possibilidades em ter a família no cotidiano escolarDificuldades e possibilidades em ter a família no cotidiano escolarDificuldades e possibilidades em ter a família no cotidiano escolar    
    

Falta de preparo e reFalta de preparo e reFalta de preparo e reFalta de preparo e resistências encontradas em abrir as portas da sistências encontradas em abrir as portas da sistências encontradas em abrir as portas da sistências encontradas em abrir as portas da 
escola às famíliasescola às famíliasescola às famíliasescola às famílias    
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Professora Mônica 

Quadro 6– Núcleos de Significação e Indicadores constituídos a partir da entrevista com a professora 

Mônica 

 

4.4 – Os sentidos docentes sobre a família dos educandos e sobre a importância da 

relação entre famílias e escola para o trabalho docente 

Professora Poliana: 

Núcleo 1: Famílias e escola: o que está do outro lado da sala de aula? 

Nas últimas décadas – e no mundo inteiro – a família sofreu profundas 

mudanças quanto à sua natureza, função, composição e concepção. Deixou de ser puramente 

um núcleo econômico e de reprodução, para ser, também, um espaço no qual ganham vida 

relações de amor, companheirismo, solidariedade e afeto. De acordo com Zambrano (2006), 

os sustentáculos da família deixaram de ser o sexo, o casamento e a reprodução. Nesse 

sentido, são cada vez mais comuns arranjos familiares diversos: nucleares, monoparentais, 

homoparentais, com chefia feminina ou masculina, em razão de diferentes situações – 

divórcios, separação e/ou abandono do componente masculino, mães solteiras, mulheres que 

optam por reprodução artificial etc. –, entre outras. Contudo, mesmo com todas as mudanças 

que afetaram as famílias reais, não podemos ainda dizer que se alteraram os sentidos sociais 

atribuídos à família, como percebemos no trecho do discurso de Poliana, abaixo: 

É, é raro ter família, que a gente fala (marca aspas com as 
mãos), tradicional, com pai, mãe e irmãos. [...]. Eu noto que, a 

Núcleos de SignificaçãoNúcleos de SignificaçãoNúcleos de SignificaçãoNúcleos de Significação    IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores    
        

1.1.1.1. Famílias e escola: Famílias e escola: Famílias e escola: Famílias e escola: 
uma ruma ruma ruma relação elação elação elação 
possível possível possível possível     

Concepção de família: Concepção de família: Concepção de família: Concepção de família: ““““parceriaparceriaparceriaparceria”.”.”.”.    
    

As famílias na escola: onde fica o professorAs famílias na escola: onde fica o professorAs famílias na escola: onde fica o professorAs famílias na escola: onde fica o professor????    
     

2.2.2.2. Famílias e escola: Famílias e escola: Famílias e escola: Famílias e escola: 
facilitadores e facilitadores e facilitadores e facilitadores e 
barreiras na barreiras na barreiras na barreiras na 
aproximaçãoaproximaçãoaproximaçãoaproximação    

Experiência no trabalho com as famílias.Experiência no trabalho com as famílias.Experiência no trabalho com as famílias.Experiência no trabalho com as famílias.    
    

Sobre as resistências encontradas na escola Sobre as resistências encontradas na escola Sobre as resistências encontradas na escola Sobre as resistências encontradas na escola em abrir as portas às em abrir as portas às em abrir as portas às em abrir as portas às 
famíliasfamíliasfamíliasfamílias....    
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cada ano, a família fica mais desestruturada (marca aspas com 
as mãos): não tem mais uma estrutura familiar [...]. 

Nesta fala, a professora parece exprimir como sua concepção sobre os arranjos 

familiares é afetada pela ideia de que há um único modelo de família correto: aquele 

constituído por pai, mãe e filhos. Ao mencionar que os arranjos parentais têm deixado de ter 

uma ‘estrutura familiar’, a professora demonstra acreditar que tudo aquilo que foge desse 

modelo não pode ser propriamente considerado ‘família’. Assim, é como se desconsiderasse 

as várias formas de sociabilidade que caracterizam a atualidade e que exigem, dela, mudanças 

de perspectiva, seja quanto às dinâmicas familiares, seja no que se refere às suas implicações, 

na construção subjetiva de seus membros.  

Uma perspectiva sustentada em um modelo único, faz-nos tender a colocar à 

margem tudo o que foge desse modelo, algo que não permite perceber a realidade em sua 

amplitude, sua inteireza, constituição histórica, complexidade e contradições. Trata-se de um 

pensamento reducionista, em que ou se é ou não, ou se tem ou não, em clara e limitada 

oposição e em desprezo pela história social e cultural dos fatos, das pessoas e de suas 

circunstâncias. Deste modo, se para Poliana existe uma família estruturada, mesmo nelas há 

problemas, como a pouca idade da mãe e sua inexperiência: 

[...] Mas, o principal, era que era uma mãe totalmente 
despreparada, novinha, novinha (referindo-se a pouca idade da 
mãe). E o pai, bonzinho e tudo, mas trabalhava. Então, ele 
vinha só buscar (o filho), porque coincidia com o horário dele 
de almoço. Então, ele não se envolvia muito com o assunto. 
Mas era uma boa pessoa.  

A oposição entre os conceitos de família estruturada e desestruturada dificulta 

que se aceite e se leve em conta a diversidade dos arranjos familiares como sendo simétricos, 

de igual valor entre si, pois são as diferentes formas com que a instituição familiar se 

organizou até o momento. Nesse sentido, não há arranjos melhores nem piores: apenas 

diferentes. Mas a concepção de um modelo único de família enviesa de tal forma o 

pensamento dessa professora que, como no trecho acima, leva-a ver problemas onde eles não 

existem, em franco engessamento das formas de pensar, agir e sentir em relação a elas e a 

seus filhos.  

Assim, quando se dá à família, dentre outros sentidos, o de que sua estrutura é 

uma só, com papéis e características fixas, a consequência parece ser o menosprezo pelos 

demais arranjos familiares, uma apreensão que limita ou mesmo impossibilita que com ela se 
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trabalhe, na escola. No entanto, as muitas ‘aspas’ que Poliana coloca ao tratar do assunto, 

parecem indicar que ela sabe, pelo menos do ponto de vista cognitivo, que sua definição de 

família não é hegemônica. Esse é o caso, por exemplo, quando se refere à ‘família tradicional’ 

ou ao ‘chefe da família’. É como se tentasse, por meio das mãos, dizer que o real não é mais 

assim, que suas ideias se chocam com o desejável, com o correto, como mostra o trecho 

abaixo. Essa ausência de apreensão entre o que se pensa e que o se vive acaba por deslocar o 

problema, que diminui, portanto, de peso. De fato, as dificuldades das crianças na escola não 

decorrem só da falta de um pai ou de um chefe de família, das famílias serem desestruturadas. 

A questão central está na ausência de alguém que cuide e se interesse pela educação das 

crianças: 

Mas a gente vê, sim, famílias que tentam; famílias que são 
estruturadas... Mas, o que pega, mesmo, é o cansaço do dia-a-
dia do trabalho. Eu noto mais que o trabalho mexeu muito 

com as famílias, porque antigamente muitas mulheres não 

trabalhavam, tinha-se a comodidade de... mesmo que o pai 

não estivesse ali, o chefe da família (sinaliza aspas com as 
mãos), tinha um membro da família ali, dedicado a dar o 
respaldo à educação.  

Ainda sobre o trecho acima, devemos perceber como o ideário da família 

nuclear tende, além de marginalizar a existência de múltiplos arranjos, a conduzir a outro 

equívoco: o de levar à crença de que a função de acompanhar a educação dos filhos cabe 

apenas à mulher, como se o homem estivesse isento dessa tarefa. Talvez essa seja uma ideia a 

qual a professora se filie por ter vivido na infância a participação ativa de sua mãe em sua 

escolaridade e o distanciamento de seu pai, que se dedicava ao trabalho, parecendo-lhe natural 

que essa seja a divisão de tarefas entre a figura paterna e a materna. 

 Na entrevista ainda, Poliana dá pistas do que poderia justificar, para ela, o fato 

“da família estar diferente, muito diferente”. Segundo a professora, a absorção da mulher 

pelo mercado de trabalho, agregada às demandas do dia-a-dia, teriam deixado as mães 

cansadas demais para darem respaldo à educação dos filhos, uma conduta muito diferente da 

que sua mãe tinha, quando a professora iniciava sua escolarização. Essa alegação de que o 

trabalho materno explica – e justificativa – a pouca dedicação à educação dos filhos parece 

estar ligada a pelo menos duas demandas bastante típicas da maioria das escolas: o desejo de 

que as todas as mães participem da vida escolar dos filhos, pois se tem como certo que isso 

colabora e fortalece a atividade docente e, ainda, a necessidade de justificar – ainda que para 
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si mesma – a própria pouca participação na vida escolar de seus filhos. Em relação ao papel 

das mães na vida escolar dos filhos, Poliana nos diz:  

Está vendo, por isso que a gente fala que a criança fica assim. 
E, depois, a mãe não sabe por quê! Mas, também, coitada... É 
falta de instrução...  

[...] Essas são aquelas... As que não vêm, mesmo. Não é nem 
tanto por trabalho - porque essas daí arrumam um jeito e vêm 
-, é porque é mesmo problema familiar, é porque é mãe que não 
está muito interessada em filho, sabe? A gente vai vendo as 
mochilas deles, em tudo, deles, a gente percebe a atenção da 
mãe. Mas essa tem que chamar [...] temos que chamar para a 
responsabilidade. 

As falas apresentadas parecem estar permeadas por uma expectativa da 

professora de que as famílias de suas crianças sejam aquelas representadas em propagandas de 

‘Margarina’, em filmes de mulheres heroínas ou, também, pela concepção de que as famílias 

são pouco competentes para bem educar seus filhos, não porque não o queiram, mas porque 

“a sociedade mudou”. Assim, no que se refere à como as famílias podem contribuir na 

educação de seus filhos, a depoente afirma que elas “não estão conseguindo dar nem o 

mínimo”! E completa, argumentando que, diante disso, recaem sobre a escola as funções de 

educar – referindo-se à transmissão normas de pensamento, padrões de sentimento e 

modalidades de ação socialmente acordadas – e a de ensinar – falando dos conteúdos 

curriculares. Em seu entender, é necessário “[...] vincular educação e ensino junto, senão não 

vai!” Nesse ponto, explicita-se o fato de que Poliana concebe o bom ‘educar’ como sendo 

aquele que segue os saberes científicos e que, quando isso não ocorre, cria-se a necessidade de 

a escola educar as famílias. Com isso, recairia sobre os professores uma responsabilidade que 

não é deles: educar os pais ou, o que é ainda pior, perdendo de vista a função primeira da 

escola, que é educar a infância.  

[...] Então, são casos lamentáveis e são uns doces de crianças... 
Assim se você não trabalhar a cabeça deles você acha que vão 
trabalhar em casa? O pai sumiu, ficaram órfãos do dia para a 
noite [...]! Então, se não trabalhar a cabeça da família, não tem 
como. 

Poliana conta que os espaços de reunião de pais são especialmente utilizados 

na tentativa de “trabalhar formação com eles” ou “trabalhar a cabeça da família”, educá-las 

para que venham a agir levando em conta – e de maneira mais próxima – os valores que 
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pautam a conduta da escola. De acordo com Bowditch (1993), falando sobre a tentativa da 

escola em educar as famílias, além de as crianças: 

Ensinar as famílias suas ‘obrigações básicas’ de proverem o 
ambiente doméstico apropriado à aprendizagem, cria condições 
para que se venha a culpar as famílias por suas inadequações e, 
então, abandonar a responsabilidade de ensinar às crianças 
dessas famílias. (p. 179). 

Muitos trabalhos têm sido feitos em defesa de um movimento contrário ao de 

educar a família, de ensiná-la uma forma de ser, pensar e agir (FARIA FILHO, 2000; 

CORREA, 2002; LOPES, 2008; OLIVEIRA, 2010 etc.): trata-se de um olhar que busca 

evidenciar a capacidade das famílias de dialogar em pé de igualdade com a escola, de fazer 

junto com a instituição escolar, de com ela colaborar. Alocar esse sentido às famílias talvez 

evitasse outro equívoco por parte das escolas, frequentemente sinalizado em pesquisas: o de 

atribuir às famílias o fracasso escolar de seus filhos, achando que as dinâmicas que nelas 

ocorrem podem explicar direta, pura e simplesmente, o modo de ser, sentir e agir das crianças, 

no ambiente escolar. 

Na esteira da descrição de como é a relação estabelecida entre ela e as famílias 

das crianças, Poliana conta que sente necessidade de conhecer quem são os pais e irmãos de 

seus filhos, ou seja, suas respectivas famílias: 

Então, quando eu vejo que... Na parte de indisciplina, primeiro 
preciso conhecer os pais, para ver por quê. Aí, a gente já 
entende. Isso já é noventa por cento. Têm uns que o que pega é 
a parte de afetividade mesmo; têm os que são reconhecimento, 
autoestima... Aí, tentando conhecer os pais, você já consegue 
(conhecer os filhos) e têm uns que (o problema) é falta de pai 
[...].  

Ora, conhecer a família é, seguramente, um dos passos importantes que se 

pode dar na direção de se estabelecer uma relação positiva, de trocas, de colaboração com a 

escola. Entretanto, não se trata só de conhecer as famílias para poder explicar/entender as 

condutas materiais e psicológicas das crianças, seja de indisciplina ou outra qualquer, pois, 

nesse caso, corre-se o risco de culpabilizar a família por uma situação que, se real, seria 

determinada pela influência de múltiplos fatores, entre eles a falta de as escolas assumirem 

suas responsabilidades junto aos educandos. De acordo com os resultados da investigação de 

Carvalho e Vianna (1994), cujo objetivo era descrever e analisar as relações entre mães e 

educadoras, questões semelhantes às nossas apontavam que a avaliação da aprendizagem e 
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das condutas das crianças da Educação Infantil era justificada, pelas educadoras, como sendo 

resultado direto da atitude individual da mãe. Essa convicção das educadoras não chegava a 

ser examinada de maneira crítica, nem outros condicionantes – externos ou internos à escola – 

eram considerados. Tomava-se a presença, acompanhamento e adequação da mãe como os 

únicos aspectos a ter impacto nas crianças, cabendo, pois, serem avaliadas e julgadas. Essa 

mesma tendência foi encontrada na fala de Poliana: 

Mas eu via que... até nos desenhos, qualquer coisa que se 
referia à paternidade já (respira fundo) a criança travava. 
Essas crianças foram expostas a casos de agressão, violência 
na família... Então, tem ligação: quando você vê, parte de 
indisciplina você tem que vasculhar lá atrás, que você acha.  

Para Campos (2009), falando da relação famílias e escolas de Educação 

Infantil, faz-se necessária a adequada qualificação docente, para que preconceitos sejam 

ultrapassados e para que se perceba que, ao lado da família, também a escola, o professor e 

sua prática pedagógica são todos corresponsáveis pelas crianças em desenvolvimento e, 

portanto, por seus modos de pensar, sentir e agir. 

É preciso lidar com essa realidade, deve haver um diálogo para 
o qual nos qualificamos muito mal. Os professores têm uma 
enorme desconfiança em relação à família, muito preconceito, 
qualquer problema que a criança apresente na escola é 
entendido como culpa da família (‘não cuida, ‘não se importa’, 
‘é desestruturada’ etc.), e raramente olham para si próprios, para 
suas práticas. (MALTA, 2009, p.9). 

Mais adiante, Poliana diz que a melhor forma de se ganhar conhecimento sobre 

as famílias é “no dia-a-dia” do trabalho na Educação Infantil, razão pela qual ela, desde o 

princípio do ano letivo procura se aproximar, na reunião de apresentação, dos responsáveis 

pelas crianças, apresentar-lhes suas metas de trabalho e, sobretudo, inteirar-se de tudo aquilo 

que precisa saber para que possa compreender o universo familiar de suas crianças: 

Falo sobre como eu sou, comento, com eles que, qualquer 
mudança de atitude na criança, deve ser comunicada a mim, 
pois, às vezes, está acontecendo alguma coisa e a gente não 
sabe! A gente não vê. Então, tem que estar junto. Aqui, também 
(referindo-se à escola), eu terei que chamar vocês, por que 
qualquer coisa, eu preciso conhecer vocês para compreender o 

que está acontecendo e porque a criança não consegue chegar 

nisso ou naquilo. 
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Embora imbuída de declarado cuidado de se fazer conhecida e, ainda, de 

conhecer as famílias daqueles que estão em sua sala, o pensamento da professora – 

materializado em suas falas – permite inferir que, para ela, o que acontece fora do ambiente 

escolar pode ser determinante, por si só, das possibilidades das crianças aprenderem (ou não) 

alguma coisa. Nota-se todo um esforço da parte de Poliana em conhecer as famílias, talvez 

porque julgue que, conhecendo-as, lhe seja possível planejar uma abordagem de trabalho mais 

adequada – por que mais customizada – para seus filhos. No entanto, como mostram muitas 

pesquisas, essas informações têm sido usadas não a serviço das crianças e, sim, na explicação 

de suas dificuldades, pouco colaborando, na verdade, para superá-las. Poliana, tal como se 

coloca em suas falas, parece procurar o que está do lado de fora da escola para entender, 

explicar e justificar o que acontece em seu interior. Isso parece se agravar quando a professora 

encontra, nas casas das crianças, um modelo distinto do que acredita que uma família deve 

ser. Nessas situações, ela parece ter, de imediato, a sensação de que seu trabalho será mais 

pesado e difícil, pois lhe cabe educá-las. Algumas famílias vivenciam problemas de muitas e 

variadas ordens, segundo a professora. Desse modo, podem contribuir negativamente para o 

desenvolvimento global das crianças, especialmente o da pequena, que se encontra em plena 

constituição de seus referenciais relacionais, de comunicação e de afeto. Nessas 

circunstâncias, responsabilizar a família é quase uma certeza que pode ser entendida, entre 

outros motivos, por retirar o foco daquilo que realmente importa: o desenvolvimento integral 

das crianças confiadas à escola.  

Em uma sociedade como a capitalista – tomada pelo individualismo – na qual 

se está sempre procurando culpados, é raro encontrarmos pessoas que se dão conta de que 

somos, frequentemente, parte do problema. Ora, isso implica que pouco se pensa sobre 

modalidades capazes de ultrapassar as dificuldades que as crianças enfrentam, não mais de 

maneira individual e, sim, em colaboração com outros indivíduos. Quando se entende que o 

discurso que reza ser preciso primeiro conhecer o meio que produziu o outro para, depois, 

identificar as causas de suas condutas físicas e intelectuais, desconfia-se da ideia de que 

somos apenas e tão somente produtos determinados pelo meio físico e social: nós o somos 

apenas parcialmente, visto que a história, a cultura e as relações estabelecidas com outros 

homens carregam o maior peso. No entanto, não nos parece que é isso que se passa com 

Poliana: para manter uma relação mais rica com as famílias e com suas crianças, parece-nos 

importante que ganhe mais conhecimentos sobre o que vem a ser a atividade docente e tudo o 

mais que a constitui, reflexões que poderiam lhe proporcionar novas formas de pensar, sentir 
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e agir em seu trabalho. Isso permitiria que ela fosse atuando fortemente a favor de que se 

estabeleça uma nova relação escola da infância e famílias, na qual se entendesse e se 

respeitasse à família, independente do formato de seus arranjos, para que seja possível uma 

parceria entre ambas, independentemente de suas reais e aparentes possibilidades. 

Núcleo 2: Famílias e escola: barreiras e dificuldades na aproximação 

Os sentidos que o professor constitui sobre as famílias de seus educandos 

podem estreitar ou afastar a relação famílias-escolas. Muitos são os fatores envolvidos para 

que uma relação positiva (ou negativa) seja de fato estabelecida. O relato da professora 

Poliana revela, também, as dificuldades que encontra para se manter próxima das famílias de 

suas crianças.  

[...] Eu fiz avaliação e, o que está dando, é que a gente não 
consegue trazer os pais, nem para reunião. A gente tem que 
estar buscando... Teve pai, aqui, que eu tive que fazer reunião 
particular, e não foi por maldade deles: é por causa do 
trabalho, mesmo.  

Mais uma vez as dinâmicas de trabalho dos familiares aparecem como 

dificultadores da relação entre escola e família. Outra questão colocada por ela na entrevista é 

a do “transporte escolar que afasta ainda mais a família”, restringindo o contato diário entre 

responsáveis e professores. Mais adiante, Poliana se empenha em dizer o que deveria ser feito 

para que as mulheres pudessem participar mais das vidas escolares de suas crianças: 

[...] Tinha que mudar a lei, as empresas ter uma coisa maior, 
para dar essa liberdade para elas irem às escolas. Tinha que 
ter, criar mesmo lei, não sei, uma coisa que desse suporte para 
as mulheres participarem mais da vida escolar dos filhos, algo 
que incentivasse. Quando a gente faz dancinhas, apresentações, 
elas fazem o máximo para virem! Mas, nas reuniões, nada e por 
quê? Por que elas sabem que não tem abertura e que só vão 

ouvir falar do filho (referindo-se a possíveis reclamações).  

Entretanto, no trecho acima podemos perceber que ela mesma apresenta a 

causa das ausências dos familiares nos encontros de reunião de pais: “elas sabem que não tem 

abertura e que só vão ouvir falar do filho”. As reuniões realizadas a cada final de bimestre 

para dar ciência às famílias sobre o desenvolvimento escolar dos educandos são uma realidade 

em grande parte das escolas de Educação Infantil. Muitas vezes é a escola da infância que 

inaugura a cultura de participação dos pais nesse tipo de encontro, pois é na escola de 

Educação Infantil que seus filhos têm suas primeiras experiências escolares. Mas, como bem 
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aponta Poliana, o clima de acusação e de desqualificação das crianças pode ser muito alto, 

impedindo que as famílias vejam as escolas como uma instituição amiga, interessada no bem 

estar de seus filhos. Nesse caso, o que tem sido feito para que se crie uma cultura de 

participação e colaboração entre escola e famílias?  

Percebemos que muitos pais/responsáveis demonstram vontade 
de ajudar e acompanhar o desenvolvimento escolar de seus 
filhos. Porém, muitos adultos não têm clareza acerca de em que 
aspectos poderiam auxiliar a escola na tarefa de proporcionar 
uma educação de qualidade às crianças e aos jovens. 
(FRANCO, 2010, p. 92). 

Reuniões em que professores se dedicam a culpar as famílias, cobrando-lhes o 

que não têm para oferecer e, ainda, sem lhes dar espaços para se manifestarem, em situação de 

igualdade, certamente criam barreiras para uma aproximação mais natural e espontânea. Na 

verdade, entre escola da infância e família existe quase sempre – e desde o primeiro contato – 

um ambiente pleno de tensões que decorrem, muitas vezes, do fato de ambos – professores e 

familiares – terem um vínculo com as crianças. Poliana, em seu discurso, parece não saber o 

que afasta as famílias da escola, algo que pode espelhar, por assim dizer, o que as famílias 

sentem em relação à escola: um desconhecimento de como podem trabalhar juntas e de 

maneira colaborativa. Desse modo, sem que se enfrentem corajosamente os conflitos e 

questões que cercam a relação família-escola, ficará muito difícil conseguir fazer diferente e 

transformar encontros meramente informativos – ou de cobranças – em um pautado por trocas 

recíprocas e cooperação, com vistas ao aprimoramento da qualidade do processo educativo. 

Para a professora, o melhor meio de se manter próxima à família de suas 

crianças e, também, de manter essas últimas próximas de si e da escola é por meio da 

“afetividade porque, senão eles se fecham, não veem e, se veem, travam”. Essa forma de 

trazer as famílias para perto revela, sem dúvidas, méritos: Poliana sabe que mesmo 

desestruturadas elas têm, em sua atividade docente, um papel importante. Nesse sentido, a 

professora demonstra preocupar-se em estabelecer vínculos com as famílias, algo que nos 

parece de fundamental importância para que possam ambos – professores e famílias – se 

apoiarem mutuamente, a serviço do desenvolvimento global das crianças da Educação 

Infantil. 

Aí, a gente vê essa parte e quando têm os pais por trás, 
colaborando, também, melhor ainda.  
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Porque dá com os pais juntos, fica muito mais sossegado. Na 
outra rede, a gente fez um bonito trabalho com pais, crianças, 
com outras turmas. Foi bacana!  

Poliana parece perceber que seu trabalho poderia ser melhor desenvolvido – e, 

até mesmo facilitado – pela presença e participação das famílias, pois afirmou que elas 

“ajudam, isso ajudam”. Em assim sendo, a professora busca estabelecer combinados com as 

famílias, capazes de mostrar-lhes não qual é sua função junto às crianças, nem como devem as 

desempenhar. Ao contrário, sua meta é dizer-lhes, via combinados – como podem ajudar a 

escola a desenvolver sua própria função educativa. Contudo, nem sempre as ações de Poliana 

foram coerentes com esse fim: o estabelecimento de vínculos com as famílias. No início de 

sua carreira, disse ter sentido “medo, mesmo, dos pais”, sentimento que a levava a se fechar 

em si mesma, pensando estar, assim, mais protegida: 

No começo da minha carreira, eu não tinha muito contato (com 
as famílias. Eu tinha a sensação) até de medo, mesmo, dos pais. 
Eu ficava meio fechada... A gente fica, mesmo, não sei se por 
falta de conhecimento, de maturidade, de informação... Então, 
a gente fica meio, assim, sem saber o que está passando na 
cabeça do pai: se está gostando, se não está. Você não vê, não 
tem acesso (a essa informação). Com os anos, vamos vendo 
como fazíamos, vamos nos avaliando. Vemos que, longe das 
famílias, não sabemos se nosso trabalho realmente está tendo 

efeito.  

Interessante notar a reflexão da professora, ao perceber as mudanças que a 

experiência docente lhe permitiu experimentar ao longo de sua trajetória profissional. Para 

ela, os anos foram trazendo mais e mais segurança, sensação essa que parece lhe ter permitido 

aproximar-se das famílias de suas crianças, além da percepção de que há continuidade nas 

funções educativas do grupo familiar e do ambiente educativo, mesmo que essas funções 

sejam distintas entre si, como apresentado no capítulo I. Mas isso só pode ser apreendido, de 

fato, quando há uma proximidade entre essas duas instâncias. De acordo com a Poliana, foi a 

experiência docente que lhe levou a pensar na função educativa da família; em sua formação 

inicial e, inclusive, na pós-graduação, não houve discussões e/ou estudos que a preparassem 

para reconhecer as famílias como parte importante seja do ambiente escolar, seja da atividade 

docente:  

Não, na pós, também, discutíamos só a criança! Nunca 
estudamos a fundo o quanto a relação da escola e da família 

pode interferir no desenvolvimento da criança. Nunca nos 
indicaram um autor, onde fosse possível buscar isso. Nunca! 
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Tem tantas coisas, que eles tinham que rever... Em Pedagogia 
tem curso até acabando...   

Para Franciscato (1996); Oliveira (2002); Magalhães (2007); Lopes (2008); 

Campos (2009) e outros estudos, a formação inicial do professor da infância tem sido 

apontada como um grande entrave para o estabelecimento de uma relação produtiva da escola 

da infância com a família da criança pequena. A falta de um currículo de formação de 

professores, que privilegie o estudo das relações escola-família, pontuando sua importância, 

não permite aos futuros docentes uma reflexão sobre as possibilidades de aproximações entre 

as duas agências educativas aqui consideradas, nem sobre as funções de cada uma. 

Observamos, assim, que parece ter sido isso que ocorreu com Poliana: “a gente descobre que 

a criança tem família quando chega à escola”. Aqui reside uma grande problemática: a da 

formação inicial. Todos os anos, muitas pessoas passam por universidades e ingressam na 

carreira do magistério com grandes lacunas em sua base teórica e prática. Não bastasse isso – 

as lacunas deixadas pela formação inicial – as realizadas em serviço também não oportunizam 

espaços de trocas colaborativas entre os profissionais, não oferecem aos professores o que 

Imbernón (2010) chamou de ferramentas intelectuais, necessárias para que possam ampliar 

seus conhecimentos sobre a atividade docente, nem na e pela ação, nem na e pela reflexão 

crítica.  

A cidade de Suzano conta, já há mais de dez anos, com Horários de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC), duas a três horas semanais reservadas aos profissionais da 

Educação Infantil para, no espaço mesmo das escolas, dedicarem-se ao estudo. Infelizmente, 

em muitas delas, essas horas não são preenchidas com o trabalho formativo que é seu fim. 

Durante a entrevista, a professora informou que os horários de estudo eram mal aproveitados, 

tomados por assuntos de natureza burocrática e, ainda, submetidos à forte pressão do grupo 

que, muitas vezes, não se interessa por conhecer, discutir e/ou compartilhar estudos e 

experiências bem sucedidas de escola e famílias reunidas em prol da formação da infância. 

Foi até mesmo além, quando indicou que, para ela, as pressões do grupo são maiores no 

sentido de evitar que aqueles que desejam estreitar relações com as famílias das crianças o 

façam: 

O que eu noto é que, quando a gente quer fazer uma coisa 
diferente, com relação a trazer os pais, o grupo (referindo-se 
aos professores que compartilham da mesma equipe escolar) 
barra um pouco. E, aí, a gente fica meio, assim, de fazer... Eu 
já fiz algumas coisas diferentes, mas a gente nota, quando as 
pessoas não querem. [...] Ah, queria fazer um dia diferente, até 
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mesmo em reunião de pais, (eu) poder expor um vídeo. Mas, 
com isso, o pessoal já olha torto e não é nada de mais: você 
não quer ser mais! Mas, é difícil. Então, tudo, assim, tem que 
girar em torno, tem que ir com muito jeito, mas, ainda bem que 
a direção apoia.  

Da fala de Poliana, é possível depreender que são várias as barreiras e 

dificuldades que se interpõem entre as famílias e a escola da infância. Em primeiro lugar, o 

professor precisa conhecer e lutar contra suas próprias ideias, em geral preconceituosas, para 

conseguir estabelecer vínculos com as famílias das crianças; em seguida, cabe buscar 

conhecimentos que potencializem suas ações; finalmente – e, além de tudo isso – viver, no 

interior das escolas, as tensões provocadas pelos colegas, pois, segundo crê, os professores 

“querem se proteger [...] manter a hierarquia”. Mas, se isso é verdade, como alcançar 

relações cooperativas entre escolas da infância e famílias? 

Acho que os dois, mesmo assim, com tudo que a escola coloca, 
ela barra um pouquinho a entrada da família, não barra? Não 
sei se o grupo (equipe docente) fica meio, assim, não quer 
deixar ou quer passar aquela visão... Não sei, que vem já da 
nossa formação, que sempre foi: professor, escola e pais 
(indicando com as mãos uma hierarquia respectivamente 
decrescente), não sei se é já da formação da gente, que sempre 
dá uma travada, não sei... Mas acho que a culpa é dos dois.  

Já abordamos, nesse estudo, a questão da relação hierárquica que a escola – 

que se vê como detentora de conhecimentos científicos – mantém perante as famílias. Ao que 

parece, a primeira vê a necessidade de impor limites às segundas, algo que se articula ao 

sentimento (experimentado por muitos professores) de que é central proteger o espaço escolar, 

evitando que as famílias venham a se sentir confortáveis dentro deles, dando ordens ao corpo 

docente que se vê, assim, privado de seu poder. Desse prisma, embora Poliana pareça estar 

imbuída do desejo de se aproximar das famílias (seja para compreender melhor o que se passa 

na vida familiar dos educandos, seja para responsabilizar as famílias, seja para receber sua 

ajuda na tarefa de ensinar), parte de seus colegas não partilha dessa concepção e, portanto, 

colocam a professora em uma zona de desconforto. De fato, se ela deseja se aproximar das 

famílias, fica difícil se manter parte do grupo, sem com ele romper. Esse assunto gera muita 

angústia à professora. 

Os sentidos constituídos por Poliana acerca das relações entre família e escola 

da infância são, portanto, objetivados em palavras que, em última instância, configuram suas 

formas de pensar, sentir e agir. Podemos inferir que os sentidos constituídos pela participante 
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acerca das famílias de seus educandos encontram sustentação no modelo burguês de família 

nuclear. Para ela, as famílias compostas por pai, mãe e filhos são bem “estruturadas”, situação 

que a leva a ver os múltiplos arranjos familiares de nossa sociedade como se sinalizassem um 

modo “desestruturado” de ser família. No que se refere à importância da relação dessas 

últimas com as escolas da infância e para seu trabalho, Poliana parece lhes atribuir um sentido 

de importância, na direção de que, em existindo, tais lações podem favorecer a condução de 

seu trabalho e o desenvolvimento global dos educandos. Essa é sua meta e para alcançá-la, 

Poliana disse se esforçar. No entanto, ao que consta, ela acaba ficando permanentemente 

entre, de um lado, a proposição de ações que a podem aproximar das famílias e, de outro, o 

medo do enfrentamento com os próprios colegas de profissão, para os quais a família não 

pode cooperar com a escola e, portanto, não merecem a atenção da equipe escolar.  

Professora Mônica: 

Núcleo 1: Famílias e escola: uma relação possível 

Escola e família são instituições diferentes que não devem ser confundidas. 

Elas não podem substituir-se uma a outra em suas tarefas educativas, pois representam 

diferentes possibilidades, sendo ambas necessárias para a formação do indivíduo, na 

sociedade em que vivemos. Em que pesem todas as diferenças que existem entre escola e 

família, elas não bastam para impedir as duas agências educativas de manterem entre si 

relações de cooperação e vínculos de proximidade afetiva, tudo em favor do processo 

educativo das crianças.  

A professora Mônica nos demonstra, por meio de suas falas, acreditar na 

capacidade das famílias em serem “parceiras” da escola, parceiras de seu trabalho. Vejamos 

o excerto abaixo: 

Eu as vejo como minhas parceiras, parceiras mesmo porque eu 
vejo que não posso trabalhar sozinha, então nos bilhetes é 
parceiros (referindo-se ao título dos bilhetes), não é assim, 
mãe, pai ou responsáveis é parceiros.  

A professora nos parece assumir os diferentes arranjos familiares que 

compõem as famílias dos educandos com que trabalha como seus parceiros. Para ela, deve 

existir um apoio recíproco entre escola da infância e família, especialmente, porque a 

Educação Infantil é o primeiro espaço que irá compartilhar com as famílias a função de 

educar. Ao longo de seu discurso, Mônica sinaliza que lida com famílias organizadas de 
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formas múltiplas, isso porque existem famílias de “tudo quanto é jeito” e em nenhum 

momento a professora parece ser afetada por um modelo de arranjo único que defina para ela 

o que é família – e o que não é –, assim podemos inferir de suas falas que o sentido dado por 

ela à família é o de grupo que recebe a criança ao nascer e se responsabiliza por ela no ínterim 

de seu desenvolvimento, sendo possível que esse sentido da professora se relacione com o 

fato de seus pais terem se divorciado ainda durante sua infância, tendo ela vivido em um 

arranjo familiar diferente do com base nuclear.  

Nossa entrevistada não demonstra preocupações com as organizações dos 

arranjos familiares de seus alunos, mas, antes, com o tipo de relação que estabelece com eles.  

[...]Eu sinto que é um trabalho de parceria mesmo, porque eu 
sozinha não poderia ter feito tudo que nós fizemos e eles 
sozinhos também não têm condições de fazer tudo o que nós 
realizamos, então quando a gente avalia o percurso da criança 
do início do ano até aqui a gente vê um desenvolvimento tão 
grande, a olhos vistos: na maneira de se colocar, na maneira 
de resolver conflitos, na questão cognitiva, relacional, todos os 
aspectos, até fisicamente que não foi só a escola, não dá para 
ter sido só a escola, ela não dá conta, não dá conta, mas acho 
que a escola pode motivar os pais a investirem mais. 

A professora parece procurar manter com as famílias uma relação de parceria, 

de cooperação, pois compreende que nem apenas a escola poderia ser responsável pelo 

desenvolvimento integral da criança, nem somente as famílias. Essa forma de pensar é 

consequente com o paradigma da Psicologia Sócio-Histórica, para o qual o sujeito é a síntese 

das múltiplas determinações, constituindo nas relações com o social sua singularidade por 

meio de mediações sociais (AGUIAR e OZELLA, 2006, p. 225). Nesse sentido é bem 

verdade que nem a professora poderia ter feito sozinha com que se observasse o 

desenvolvimento que menciona por parte das crianças, nem as famílias, pois que o sujeito 

(nesse caso a criança) só é o que é em um dado momento em razão, fundamentalmente, das 

combinações de vivências e estímulos – históricos, culturais e sociais – a que foi submetido 

ao longo da vida. 

Prosseguindo na análise, de acordo com a professora, a família é uma sua 

apoiadora devendo oferecer suporte para que as crianças aprendam, não cabendo à família 

ensinar os conteúdos escolares às crianças, tendo em vista que os familiares “não têm 

formação específica para isso”, logo “isso não deve ser cobrado da família”. A partir dessas 

falas podemos inferir haver clareza da depoente sobre as funções educativas da escola e as da 
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família como substancialmente diferentes.  Essa clareza é de profunda importância para que a 

escola não abdique seu foco e a família não seja submergida em suas funções.  

Semelhante a Poliana, Mônica acredita que a proximidade com as famílias e o 

conhecimento sobre suas dinâmicas, podem-na ajudar a conhecer também melhor os 

educandos. No entanto, no excerto abaixo percebemos que há um sentido um pouco diferente 

na busca em conhecer as famílias exposta por Mônica.  

Quanto mais eu me aproximo da família mais eu entendo os 
comportamentos delas, das famílias mesmo, as falhas das 
famílias, porque que eu sei que esse menino é pouco assistido, 
porque eu sei da correria dos pais. Eu podia estar julgando de 
longe, pensando que a família nunca vem nas reuniões... Eu 
tenho uma mãe que nunca vem nas reuniões, porque não dá 
para ela, os dois trabalham, mas ela é super presente na vida 
da criança. Ela, às vezes, tem que deixar a criança com a 
vizinha e tal, mas ela é assim muito interessada na criança, ela 
não é uma mãe irresponsável. Se eu sei desses detalhes eu não 
tenho como ficar condenando a família, posso até pensar que 
faria diferente, talvez, mas tenho como entender a família.  

A professora não parece preocupar-se em conhecer a família para entender 

porque uma das crianças possui esse ou aquele comportamento, mas para minimizar o 

julgamento que poderia fazer das famílias que não correspondessem a sua proposta de 

participação. Ela não se isenta de discordar das formas como as famílias poderiam participar 

ou das formas como conduzem suas vidas, mas diz que ao conhecer passa a ter instrumentos 

para compreender melhor sem “ficar condenando a família”.  

Percebe-se no excerto acima – como percebido no discurso de Poliana –, 

também a presença do trabalho da mãe como demanda social que a absorve, restringindo suas 

possibilidades de participação mais ampla na vida escolar dos filhos, porém Mônica nos 

parece perceber que o pouco tempo da mãe não significa seu desinteresse, não significa que a 

escola não possa estabelecer também com essa família uma relação. Nesse sentido ela diz 

potencializar o uso da comunicação escrita, na expectativa de oferecer às famílias que não 

dispõem de tempo para estar fisicamente na escola, acesso às informações sobre a rotina da 

criança. 

Divido com eles todos os louros e as dificuldades, compartilho 
com eles nas reuniões tudo, eu sinto, ainda mais na Educação 
Infantil, ainda mais pegando o primeiro ano escolar que existe 
uma angústia por parte da família de quem é essa escola, quem 
é essa professora, então eu não tenho medo de me expor para 
eles, eu falo na primeira reunião da minha formação, da minha 
formação pessoal, da minha família, o que penso da educação, 
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o que penso da infância falo tudo que eu puder para eles se 
sentirem assim – Ah, tá! Então está bom! (dramatizando uma 
expressão de alívio manifesta pelos pais).  

   Mônica se mostra bastante aberta a criar uma relação próxima das famílias de 

seus alunos, a permitir que as famílias a conheçam como profissional e indivíduo e a oferecer 

às famílias segurança de que a escola estará – por meio dela – cumprindo seu papel. Prova 

disso está em sua participação no projeto desenvolvido pela escola com as famílias. Como já 

dissemos anteriormente, o projeto consiste em trazer os pais para espaços de convivência 

dentro da escola, uma vez por mês ao longo dos meses letivos. São encontros pensados para 

que as famílias conheçam umas as outras, conheçam a professora, a dinâmica da escola e para 

que a escola possa conhecer, outrossim, as famílias. Para a professora os encontros são 

espaços muito diferentes das reuniões de pais, pois neles ela tem a liberdade de oportunizar e 

viver momentos menos formais com as famílias, estabelecer vínculos com elas, “passar 

bastante segurança”, para que as famílias possam ir (como ela nos diz): “confiando no meu 

trabalho e eu confiando no trabalho delas”. Essa confiança de que a professora fala aparece 

por diversas vezes na esteira de seu discurso. Sempre que fala sobre o estabelecimento de um 

vínculo de confiança com as famílias dos educandos, Mônica demonstra sentimentos que 

parecem colocá-la entre os papéis de professora e de mãe, dando a entender que todo seu 

esforço em oferecer às famílias espaços de participação é o mesmo esforço que gostaria de 

experimentar nas escolas de seus filhos. Outros indícios de que a professora procura guiar 

suas ações de aproximação com as famílias por meio dos sentimentos que experimentou com 

seus filhos aparecem nos trechos abaixo: 

Quando eu fui professora das crianças de seis anos que 
estavam fazendo sete, eu fui professora da minha filha e sentia 
que também tinha essa expectativa, mesmo sendo professora 
dela e acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho eu 
fiquei pensativa sobre a possibilidade dela se dar bem no 
primeiro ano, de ter dificuldade, então eu também senti isso, 
então é natural que eles sintam isso também, essa angustia essa 
expectativa. 

Eu já ouvi reclamação dos meus filhos e é muito chato, muito 

constrangedor. Assim, quando tem conflito, eu procuro 
resolver na escola e quando ele se torna recorrente, eu peço 
ajuda da família. 

Eu também queria ser uma formiguinha, para saber como são 

meus filhos lá na escola, como eles são tratados. 
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Os três trechos supramencionados nos levam a inferir que grande parte da 

inclinação de cuidado e proximidade dedicada por Mônica à relação entre escola e famílias, 

podem se basear em sentidos que se constituíram com a maternidade. A professora pensando 

em suas necessidades e sentimentos de mãe se vê capaz de se colocar no lugar das famílias e – 

como com seus filhos espera que a escola seja receptiva e parceira – tenta lhes dar 

“oportunidades de falarem,[...] de entenderem em que parte do processo as crianças estão 

[...] de diluírem as “angústias que as famílias trazem para o primeiro ano escolar”, 

estabelecendo com as famílias relações parceiras e que vão lhe proporcionando meios de 

avaliar como seu trabalho de fato afeta as crianças.  

Se na relação com a escola de seus filhos, a professora precisa “ir se enfiando” 

para achar espaços de cooperação no papel de família, em sua prática docente ela procura – no 

sentido inverso – abrir espaços para que a família coopere com a escola, compreenda o papel 

da escola e possa nela intervir como parte desse espaço que é, sobretudo, público.      

[...] Acho que, avançando mais na parte relacional, ela (a 
família) poderia interferir mais e se fazer presente na questão 
administrativa da escola mesmo. Apesar de ser oportunizado 
isso para ela, ela não sabe como fazer: a família ainda tem 
receio de dar palpite; ela não sabe em que ela pode ajudar. 
Então, ela fica esperando sempre a iniciativa da escola. 
Quando a escola abre e a família vai vendo que é aceita, que a 
presença dela não é um incômodo, ela vai interferindo mais 
[...]. 

Está entre os princípios norteadores das diretrizes da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação de Suzano, a premissa de que a gestão da escola pública 

deve ser democrática, incentivando a participação da comunidade usuária dos serviços 

públicos de educação nos processos decisórios. Mas assim como sinalizam outros estudos 

(LOPES, 2008; DUARTE, 2009; FRANCO, 2010; ALMEIDA, 2011 etc) a participação das 

famílias na gestão das escolas públicas depende da abertura de espaços, da aproximação, para 

que compreendendo o funcionamento da escola, as famílias possam sentir-se interessadas e 

então participar. Isso porque, como apresentado em nossa revisão bibliográfica vigeu por 

muito tempo uma cultura de afastamento entre escolas da infância e famílias. Nesse sentido, 

cabe a escola da infância um movimento de convidar as famílias para espaços de formação em 

que se encontrem docentes, gestores e famílias para que, de forma permanente, sistemática e 

colaborativa, possam compartilhar experiências e aprofundar conhecimentos.   
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Núcleo 2: Facilitadores e barreiras na aproximação 

Estabelecer uma relação positiva, de cooperação com as famílias, não é tarefa 

fácil, mas, não obstante, fundamental quando se quer favorecer o desenvolvimento das 

crianças e das atividades docentes, na Educação Infantil. As experiências que Mônica viveu 

no ambiente confessional lhe proporcionaram um repertório de formas para se aproximar e 

lidar com as famílias das crianças, algo que ela considera importante no trabalho de educação 

da infância, na escola regular. 

Uma coisa bem importante é que a minha relação com as 

famílias das minhas crianças é totalmente influenciada pelas 

experiências que eu tive com as famílias dos meus alunos da 

igreja; porque as famílias dos meus alunos das igrejas são 
meus amigos, nós frequentávamos a casa uns dos outros... 
Então, eram pessoas próximas, assim, eu tinha relações 
próximas com essas pessoas e eu trouxe isso para escola. 
Então, não me assusta me relacionar com os pais: para mim, é 
uma coisa natural, faz falta se eu não me relacionar, porque é 
uma coisa que completa o meu trabalho. E eu trouxe isso da 
experiência da igreja...  

Ao dizer que sua relação atual com as famílias das crianças é influenciada por 

suas vivencias anteriores, a professora informa, também, que sua identidade docente já estava 

em desenvolvimento, desde a experiência confessional. De acordo com Lane (2002): 

Uma pessoa é a síntese do particular e do universal, ou seja, sua 
individualidade se constitui, necessariamente, na relação 
objetiva com seu meio físico, geográfico, histórico e social, os 
quais irão, através das suas ações, desenvolver o psiquismo 
humano. Estas relações se dão através da mediação de grupos 
sociais dos quais um indivíduo participa, necessariamente, a fim 
de garantir sua sobrevivência. Assim, além de adquirir a 
linguagem produzida por esta sociedade, desenvolve o 
pensamento, os afetos e os sentimentos. É neste processo de 
interação que se desenvolve sua identidade, como categoria 
constitutiva de seu psiquismo. (p. 12). 

Ter vivenciado relações colaborativas com as famílias das crianças da igreja – 

grupo social do qual participava desde a infância – permitiu à Mônica a constituição de 

sentidos que salientavam a importância de se estreitar laços com as pessoas com quem se 

vive, dentro e fora do trabalho. Assim, em se tratando de formas conhecidas de relacionar-se, 

a presença das famílias em seu trabalho não lhe causava medo: muito pelo contrário, isso lhe 

reapresentava conteúdos afetivos prazerosos conhecidos desde o início de sua carreira, 
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permitindo-lhe se sentir como entre amigos, em situações que completam e enriquecem seu 

trabalho. 

Com base nas falas de Mônica, podemos depreender que uma boa e saudável 

relação com as famílias viabiliza-se por meio de muitas e variadas ações: o estabelecimento 

de um diálogo franco e de confiança entre professores e familiares; uma postura 

comprometida do professor com o desenvolvimento integral da criança; e, ainda, a 

identificação de espaços de convivência para que famílias e aqueles compõem o ambiente 

escolar possam se encontrar, conversar, trocar ideias e, assim, formar e manter vínculos de 

todo tipo, mas especialmente os afetivos. Contudo, se existem facilitadores, existem também 

barreiras e dificuldades que se impõe ao trabalho parceiro com as famílias. Mônica, tal como 

Poliana, enfrentava, no interior da escola, tensões com seus colegas que “não acreditam que 

os pais tenham muito a oferecer”, como mostra o trecho a seguir: 

Os professores é que vêm com mais resistência à participação 
das famílias, no sentido de que acham, às vezes, inconveniente. 
Não acreditam que os pais tenham muito a oferecer.  

Aqui, a professora contava como percebia os sentimentos de seus colegas de 

trabalho em relação à presença e participação dos familiares das crianças no ambiente escolar. 

Levantava a hipótese de que os demais professores não acreditavam que as famílias tivessem 

possibilidades de colaborar com a escola ou, ainda, que eles se negassem a “[...] a superar a 

insegurança de se relacionar com a família e pagar o preço”, preço de abdicar do poder que 

imaginam exercer sobre a família, preço de descentralizar decisões, de negociar pontos de 

vista, de deixar de manter uma relação de superioridade sobre a família. Essas diferenças de 

pontos de vista – os da professora e o dos demais profissionais – acabavam, quase sempre, 

colocando Mônica em uma situação de forte desconforto: 

“Você não pode falar isso, você não é a dona da verdade.” – 
(citando a fala da colega); já ouvi isso, na minha cara, porque 
eu falei do comportamento do grupo ou é... – “Você fala isso 
porque é com você”. As que são mais... Que não têm tanto 
nariz em pé, elas manifestam: – “Mas, é que é com você, né? 
Você consegue”... (supervalorizando a experiência da 
informante) e eu falo: - não, tentem. Então, para essas que são 
mais receptivas, eu ainda me dou. Mas, agora, essas que me 
veem como a que quer se aparecer, eu nem invisto mais... 

Nesse sentido, ao ver as brigas compradas com seus pares, percebemos seu 

esforço em relacionar-se de forma profissional e bastante amistosa com as famílias de suas 
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crianças. Entretanto, tal como aconteceu com Poliana, os conflitos vividos no interior da 

escola causaram em Mônica sentimentos de dúvidas e angústia e, em especial, de espanto: 

[...] Fico me questionando do por que... Às vezes, a fala dos 
outros professores é diferente, porque que eles reclamam tanto 
dos pais, tanto dos educandos... Fico pensando o que é 
diferente... Será que eu tive sorte com as turmas? O que faz o 
diferencial? 

As questões inscritas na fala de Mônica são fortes e bastante importantes para a 

discussão aqui proposta. Acreditamos que o conjunto de sentidos que os professores guardam 

acerca das famílias e da importância das relações entre elas e as escolas da infância constitui 

um dos determinantes centrais para o estabelecimento de um bom – ou mau – relacionamento. 

Assim, como com Poliana, os sentidos constituídos por Mônica quanto às relações família e 

escola da infância eram objetivados em palavras que, em última instância, configuravam suas 

formas de pensar, sentir e agir. Podemos inferir, portanto, que os sentidos de Mônica sobre 

esse assunto não se referia a nenhum modelo de família fixo, visto que ela acolhia, como 

família, os múltiplos arranjos existentes, uma situação privilegiada para lhe permitir interagir 

e lidar com a diversidade de configurações familiares, sem preconceitos e de maneira 

congruente.  

No que tange ao valor das relações famílias e a escola da infância, elas 

pareciam ter, para Mônica, um sentido não só de importância, como, também, de necessidade: 

para essa professora, não bastava que a escola promovesse o desenvolvimento da criança, nem 

a família. Da mesma forma, não entendia que o desenvolvimento de uma dependesse do da 

outra. Mônica precisava manter esse contato, porque ele enriquecia seu trabalho, fornecia-lhe 

alento e dava-lhe direção. Tudo isso lhe custava muito caro: interagir com as famílias de suas 

crianças implicava distanciar-se de colegas de profissão, que viam em sua forma de se 

relacionar com as famílias algo que prejudicava a escola, na medida em que os familiares não 

só não apresentavam condições de cooperar com a escola, como atrapalhavam o trabalho lá 

desenvolvido. Dessa forma, não havia como estabelecer, em seu espaço profissional, um fluxo 

colaborativo entre a função educativa da escola e a da família.  

Internúcleos: sobre os sentidos de Poliana e Mônica  

A análise que procuramos tecer nesse estudo foi a de investigar os sentidos e 

significados quanto à relação escola e família e sua importância no trabalho docente em cada 

um dos núcleos de significação encontrados, na análise dos relatos das duas professoras. 
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Partimos, assim, de uma análise intranúcleos – incidindo sobre o conjunto dos núcleos 

formados a partir da entrevista com a professora Poliana – e, em seguida, naqueles 

constituídos com base no discurso da professora Mônica. Caminharemos, nesse item, para um 

segundo processo analítico, o internúcleos, na tentativa de explicitar semelhanças e/ou 

contradições encontradas nos discursos das duas professoras, buscando verificar se – e em que 

medida – havia sentidos e significados compartilhados pelas entrevistadas. Acreditamos que 

seja necessária a ressalva de que, com os núcleos de significação procuramos avançar do 

empírico – a fala do sujeito – para o interpretativo – a significação – em um movimento que 

tem por objetivo partir da fala exterior para caminhar ruma à fala interior que, de acordo com 

Vygotski (2001), é o próprio pensamento.  

Ainda sobre a inferência quanto aos sentidos, gostaríamos de lembrar que a 

constituição dos sentidos é algo pessoal, peculiar e diferente para cada individuo. No entanto, 

como sempre se vive em sociedade, em uma contínua apropriação de sua cultura e, ainda, 

contribuindo pessoalmente para ela:  

A relação indivíduo-sociedade deve ser considerada como uma relação 
mediadora, inerente a uma relação mais ampla - a relação do indivíduo com 
o gênero humano, com a universalidade. A universalidade é aqui 
compreendida como o desenvolvimento máximo alcançado pelo gênero 
humano. É, portanto, uma abstração que tem sua base concreta na própria 
realidade. (ASBAHR, 2011, p. 184). 

Além dos sentidos que guardam individualmente, Poliana e Mônica 

demonstravam compartilhar um desconforto frente aos colegas de profissão, por defenderem 

o estabelecimento de uma relação cooperativa entre escola e família. Sobre ambas, parecia 

pesar, assim, a pressão dos grupos aos quais elas pertenciam, um que, segundo informaram, 

não acreditava-se na importância da relação famílias e escola da infância, situação que 

implicava não dedicar a isso investimentos de tempo, atenção e/ou envolvimento. Retomemos 

a materialidade de algumas das falas: 

O que eu noto é que, quando a gente quer fazer uma coisa 
diferente, com relação a trazer os pais, o grupo (referindo-se 
aos professores que compartilham da mesma equipe escolar) 
barra um pouco. E, aí, a gente fica meio, assim, de fazer... Eu 
já fiz algumas coisas diferentes, mas a gente nota, quando as 
pessoas não querem. (Professora Poliana) 

Os professores é que vêm com mais resistência à participação 
das famílias, no sentido de que acham, às vezes, inconveniente. 
Não acreditam que os pais tenham muito a oferecer. 
(Professora Mônica) 
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Nos dois excertos acima, as professoras manifestaram as angústias vividas nas 

escolas, no relacionamento com os colegas, nas dificuldades enfrentadas ao se verem 

divididas entre ser parte de um grupo profissional – algo essencial para a identidade docente – 

ou manter-se à parte, realizando sozinhas e solitariamente um empreendimento que ambas 

viam como essencial para o sucesso de seus respectivos trabalhos: a aproximação com as 

famílias de suas crianças, na expectativa de ampliar a qualidade das atividades realizadas e, 

consequentemente, a do desenvolvimento das crianças. Essa é uma escolha plena de 

contradições: optando por ficar ao lado do coletivo profissional, deixariam de conviver e 

colaborar com as famílias e teriam seu trabalho empobrecido. Se a escolha fosse pela relação 

com as famílias, usufruiriam da cooperação estabelecida para desenvolverem um bom 

trabalho, mas à custa de se verem excluídas parcial ou totalmente de seu grupo profissional, 

em um cotidiano solitário e repleto de tensões. 

Essa situação plena de contradições, tal como vemos, são, entretanto, as que 

podem indicam possibilidades de transformações. De acordo com Leontiev (1982), os 

sentidos não podem ser ensinados, como fazemos com conhecimentos e hábitos (entre 

outros), mas podem ser educados. A resistência dos grupos de professores em realizar um 

trabalho cooperativo com as famílias tem por base sentidos de depreciação e preconceito que 

precisam ser educados. Nessa direção, enfatizamos a relevância da criação de espaços de 

debates permanentes, colaborativos e sistemáticos, nos quais professores, gestores e famílias 

possam compartilhar experiências e aprofundar conhecimentos, pois é na e pela interação que 

sentidos negativos podem ser suplantados por outros que venham a permitir a constituição de 

relações respeitosas entre todos, além de uma cultura de participação e cooperação mútua. 

Desta forma, poderão ser minimizados os desconfortos daqueles que querem um contato rico 

com as famílias e o medo daqueles que sentem que as famílias nada têm a lhes oferecer. Criar 

esses espaços não é tarefa fácil, pois requer vontade política e esforços de todos os 

envolvidos, mas seus benefícios serão muitos e valiosos, para que se possa viver em uma 

sociedade mais acolhedora e colaborativa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em consonância com os objetivos iniciais deste estudo, os de apreender e 

compreender os sentidos e significados constituídos pelo educador da infância acerca das 

famílias dos educandos e da importância da relação entre escola e famílias para o trabalho 

docente, podemos inferir – com base nos resultados encontrados – que foi possível identificar, 

entre as professoras entrevistadas, sentidos bastante particulares, que guardam, contudo, 

características comuns. No que concerne à importância das relações escola e famílias, os 

sentidos constituídos pelas professoras eram semelhantes, na direção de que, para ambas, era 

importante que se estabelecessem elos próximos e positivos de confiança, cooperação e afeto, 

para que o trabalho com a infância pudesse ter a qualidade necessária para educar bem as 

novas gerações. Havia, ainda, entre as participantes, consciência de que escola e família são 

instâncias diferentes, com funções distintas, mas que não deveriam concorrer entre si na 

função de formar as crianças.  

No que tange, ainda, aos sentidos dados à importância da família como 

parceira da escola, as análises evidenciaram que se escola e família mantivessem uma relação 

positiva, isso permitiria aos educadores conhecer mais e melhor as dinâmicas familiares das 

crianças e, também, seus modos de vida, nos diferentes arranjos familiares. Essa compreensão 

poderia leva-los a ser capaz de se colocar no lugar das famílias, entendendo e explicando as 

razões que pautam os modos de ser, agir e sentir dos educandos, uma situação que traria 

maior riqueza de informações para promover o desenvolvimento infantil e aprimorar o 

trabalho docente. Ainda sobre a importância da proximidade da relação escola-famílias, 

ressalta-se a necessidade de cuidados ao uso de tais conhecimentos, pois as dinâmicas 

familiares devem enriquecer o trabalho educativo da escola e, não, serem vilipendiadas, 

como, por exemplo, quando usadas para justificar formas de fracasso escolar, desde a 

Educação Infantil.  

Tudo aquilo que, por ventura, faltar à criança no nicho familiar, não pode 

nunca justificar, em si, suas eventuais dificuldades no aprender ou no se relacionar com a 

escola da infância. Essa é, como deve ter ficado claro, uma visão reducionista, que tiraria o 

foco da função da escola em atender e colaborar para o desenvolvimento de cada criança em 

suas particularidades, sem perder de vista o coletivo da sala de aula. De igual modo, as 

famílias, ao conviverem mais na escola, podem entender melhor suas necessidades e, assim, 

colaborar para que as metas escolares sejam atingidas. Em qualquer situação, compreensão é 
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adquirida no e pelo diálogo, que não é isento de contradições, de diferenças e de confrontos. 

Mais uma vez, respeito deve pautar as relações civilizadas, para que a barbárie e a intolerância 

não se instalem. 

Ao longo desse trabalho, quando fomos tomando ciência dos sentidos docentes 

sobre as famílias dos educandos, encontramos formas de pensar marcadamente diferentes 

entre as entrevistadas. Enquanto, para uma delas, o sentido de família encontra-se 

encapsulado no modelo de nuclear burguês, em que o arranjo gira em torno de um núcleo fixo 

formado pelo pai, a mãe e os filhos, para a outra professora o sentido de família contempla os 

múltiplos arranjos que essa instituição comportar: nucleares, monoparentais, homoparentais, 

com chefia feminina ou masculina, em razão de diferentes situações – divórcios, morte, 

separação e/ou abandono do componente masculino, mães solteiras, mulheres que optam por 

reprodução artificial etc.  

À medida que eram tecidas essas análises, foi-nos possível perceber que, 

quando o sentido de família envolve tal multiplicidade, é mais fácil manter uma relação 

próxima escola-família, investindo-se na construção de vínculos e parcerias: o professor não 

se incomoda com a forma com que se organiza o grupo familial, ela não fere seus valores. Ao 

contrário, sua atenção se centra nas possibilidades de interação como aqueles que cuidam e se 

responsabilizam pela criança. Já quando o sentido de família se sustenta no modelo nuclear 

burguês, encontramos a preocupação, por parte do docente, em nomear, definir e categorizar 

as famílias, de modo que quanto mais distantes elas se encontram do modelo, mais 

depreciadas são. Cria-se, assim, uma relação desigual, com a escola tentando ajustar as 

famílias ao que, em sua visão, é o melhor para as crianças. Trabalhar o real como se ele fosse 

virtual é, no entanto, prejudicial porque os educandos apreendem o olhar que rotula sua 

família de incapaz.  

Quanto à percepção e sentimentos das entrevistadas relativos à relação com as 

famílias, parece haver, interior das unidades escolares, fortes sentimentos contraditórios, 

segundo a análise dos discursos produzidos pelas professoras. Para ambas, parte do grupo de 

docentes ao qual pertencem acreditar que a família dos educandos não tem o que oferecer à 

função educativa realizada pela escola. Partindo desse princípio, todo investimento na relação 

cooperativa da escola da infância com a família, seria perda de tempo, esforço vão. Entre 

outros aspectos, evidenciou-se a pouca inclinação dos colegas docentes para realizar um 

trabalho de parceria com as famílias, o que nos leva a pensar nas relações de poder que 

insistem em permear as escolas. 
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As resistências dos profissionais da Educação Infantil não apenas 

comprometem o estabelecimento de uma boa relação escola-famílias, como colocam, ainda, 

às participantes dessa pesquisa, sentimentos de angústia e desconforto. É como se a escola 

desde muito cedo – a escola da infância – não pudesse aceitar, em seu interior, perspectivas 

distintas, dissidências, variedade de atuação. Essa situação forçava as professoras a ocultarem 

suas ações na direção e temerem um rompimento com o grupo ao qual pertencem. Diante das 

incompatibilidades entre o coletivo de professores sobre se e como devem se relacionar com 

família da criança pequena, parece-nos urgente refletir crítica e politicamente acerca de como 

esse tema – de fundamental importância para o desenvolvimento global da criança pequena e 

para a gestão democrática da escola pública – tem sido abordado na formação inicial e 

continuada de professores.  

Apontamos, ainda, a necessidade de se dar forte atenção ao currículo da 

formação inicial de docentes, prevendo, nele, estudos e discussões nas quais possam ser 

aprofundadas as relações escola da infância e famílias. Essa iniciativa pode oferecer diretrizes 

consistentes aos futuros professores, para que não precisem descobrir, na escola, que as 

crianças pequenas têm famílias e as demais questões decorrentes desse fato. Os futuros 

professores precisam conhecer, desde a graduação, os benefícios que relações positivas entre 

escola de Educação Infantil e famílias das crianças podem oferecer ao seu trabalho, sempre no 

sentido de otimizar as possibilidades de a escola e de a família desenvolverem, 

colaborativamente, suas funções educativas.  

Grifamos ainda, a necessidade do oferecer e viabilizar, no âmbito da formação 

continuada, espaços de estudo que permitam aos professores pensar sobre a função educativa 

e em como seus papéis são complementares na tarefa de educar as novas gerações. Docentes, 

gestores e familiares precisam se encontrar e estabelecer relações de confiança uns nos outros, 

para que, de maneira permanente, sistemática e colaborativa possam compartilhar 

experiências e aprofundar conhecimentos. Os aspectos da formação inicial e continuada 

parecem ser fundamentais para que se possa constituir, no interior das escolas de Educação 

Infantil, uma cultura de participação e cooperação mútua na equipe escolar e nas famílias, 

com o objetivo amplo de promover o pleno desenvolvimento dos educandos e, 

consequentemente, do cidadão de amanhã. Deve ficar claro que, se não é algo leve conviver 

com o diferente, isso é necessário para que possamos, nesses encontros, confrontar o que 

pensamos sobre o real e como ele se apresenta diante de nós.  
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Com este norte, a partir dos sentidos aqui apreendidos, concluímos ser 

fundamental desenvolvermos ações que concretizem a formação do educador para a ação 

profissional, uma vez que concordamos com Zabalza (1998, p. 112) quando diz que: 

Qualidade, em Educação Infantil, é aperfeiçoar e reforçar a 
escola da infância a partir da capacidade para dar resposta ao 
amplo e complexo leque de necessidades da criança e de sua 
família. É fazer isso partindo da convicção de que a família é 
um recurso educativo e a escola infantil tem o dever não só de 
reconhecê-la como tal, mas, inclusive, de desvalorizá-la e 
aperfeiçoá-la nessa função, seja qual for a disposição de seus 
entes. 

Dito isso, mediante aos sentidos inferidos nos discursos das entrevistas, ações 

que possibilitem a superação da realidade atual são bem-vindas, uma vez que conforme 

Rossler (2003, p. 42): 

O homem que não se apropriou das esferas não cotidianas da 
vida social humana, não pode conduzir sua vida, quando assim 
se fizer necessário, guiado pela razão, pelo espírito crítico da 
lógica e da reflexão filosófica, pelos conhecimentos filosóficos 
e científicos produzidos e acumulados ao longo da história [...] 
Em suma, o homem alienado daquilo que há de mais 
desenvolvido nas produções do gênero humano, na cultura 
humana, é um homem privado de parte de sua humanidade, ou 
pior, desprovido daquilo que há de mais elevado no ser 
humano. Inclusive, de seu próprio potencial de transformação: 
de sua capacidade de transformar, de acordo com sua vontade e 
intenção, tanto a natureza como a própria sociedade que ajuda 
construir. Por outro lado, aquele indivíduo que se eleva acima 
da cotidianidade, que mantém uma relação consciente para com 
as esferas não cotidianas das produções humanas, tende a 
romper, ainda que de forma conflituosa e em apenas 
determinados momentos de sua vida, com essas formas de 
alienação. Pois a superação plena da alienação só é possível a 
partir da superação da forma de organização social que 
determina essa mesma alienação.  

Para tanto, para que seja a condução da educação racional (lembrando que o 

racional não se separa do afetivo que o move), faz-se importante uma sólida formação teórica 

pautada na apropriação das bases filosóficas e metodológicas dos conhecimentos 

imprescindíveis à educação da infância, à formação da inteireza do ser e à formação de cada 

profissional. Essa é a formação que instrumentaliza para a superação de preconceitos, das 

concepções da cotidianidade, para que se possam alcançar outras, científicas e objetivas, 

desenhando nas almas e nas histórias dos educadores da Educação Infantil uma relação 

consciente com aquilo que lhes é específico: ensinar para a liberdade e para a competência, 
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especialmente no que se refere ao saber respeitar, ao viver junto e a lidar com as diferenças, 

tomando-as como características sublimes que fazem iguais todos os homens. Não há como 

negar que, ao falarmos sobre a questão educacional de maneira ampla, o desafio é enorme. De 

fato, o educador precisa ter força e motivação para se transformar, livrando-se de preconceitos 

e de moralismos que norteiam sua conduta na escola, levando à exclusão de muitos. Seu 

empenho e sua garra devem buscar conquistar um sistema social – para si e para todos – no 

qual adultos e crianças sejam vistos com generosidade e acolhidos em sua diversidade, que 

nada mais são do que as inúmeras possibilidades de agir, pensar e sentir dos seres humanos. 
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Anexo I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)



Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação 

 
Termo de consentimento livre e esclarecido 

(Decreto nº 93.933, de 14.01.1987, e Resolução CNS nº 196/96) 

Prezado Participante, 

A pesquisa para a qual se solicita sua participação tem como título “Os sentidos e significados do educador 

da infância sobre a família”. Ela está sendo realizada pela pesquisadora Angélica Aparecida Curvelo Alves, orientada 

pela Profa. Dra. Claudia Leme Ferreira Davis, ambas vinculadas ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

O objetivo principal da pesquisa é compreender o sentido atribuído pelo professor da infância às famílias, apreendendo 

o processo pelo qual se constitui e se mantém a relação da escola com as famílias de seus educandos. Para tanto, serão 

utilizadas entrevistas. Poderão ser realizadas mais de uma entrevista, dependendo da necessidade da pesquisadora de 

aprofundar e/ou esclarecer alguns de seus aspectos. Essas entrevistas serão gravadas em áudio e vídeo, de modo que 

possam ser posteriormente transcritas e analisadas. Sua duração é de aproximadamente uma hora e trinta minutos, 

devendo acontecer em local e horário de sua escolha. 

A participação nesta pesquisa não envolve riscos, uma vez que você não será exposta a nenhuma situação 

diferente das vivenciadas em seu cotidiano profissional. No que se refere à divulgação dos resultados do estudo, eles 

serão feitos para o meio acadêmico, via artigos em revistas, livros ou publicação do texto em bibliotecas. Todos os 

cuidados éticos serão tomados para manter sua identidade e a da instituição na qual trabalha em sigilo. Outros dados 

confidenciais receberão igual tratamento. Comprometemo-nos, ainda, a divulgar os resultados da pesquisa também 

para você, tão logo os tenhamos em mãos. 

Sua participação poderá ser interrompida, sem qualquer prejuízos ou ônus de sua parte, no momento ou na 

circunstância que achar conveniente, ficando-lhe resguardado o direito de requerer esclarecimentos sobre todas as 

dúvidas que tenha, no decorrer do processo de pesquisa. Eventuais despesas que venha a ter por sua participação na 

pesquisa serão de responsabilidade estrita da pesquisadora. 

Suzano,_____/______/2011 

 

Participante____________________________  Pesquisadora Angélica A. Curvelo Alves 

CPF:____________________  CPF: 302.757.148-61 
 

  

CIRG:___________________  CIRG: 34.419.424-3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

Parecer Consubstanciado 
  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

 

Roteiros de Apresentação da Pesquisa e Caracterização da Unidade Escolar



Os Sentidos e Significados do Educador da Infância sobre a Família 

Pesquisa de Mestrado em Educação: Psicologia da Educação 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP  

Pesquisadora: Angélica A. Curvelo Alves 

Orientadora: Professora Dra. Cláudia Leme Ferreira Davis 

 

Roteiro de apresentação: 

1. Apresentação do problema de pesquisa, suas origens e, também, da trajetória acadêmica realizada para 

constituir a pesquisa; 

2. Argumentação sobre as razões da escolha pela rede municipal pública de Suzano e pela referida unidade 

escolar; 

3. Explanação sobre a importância da colaboração dos sujeitos na constituição de uma pesquisa de 

qualidade que possa, por fim, apresentar resultados confiáveis e estruturantes de reflexões formativas 

sobre a atividade docente; 

4. Apresentação das características específicas que devem ser guardadas pelos 03 sujeitos, quais sejam: 

a) atuar em classes de Educação Infantil, na cidade de Suzano e, se em outras redes, 

preferencialmente, também em classes do mesmo nível de ensino; 

b) demonstrar interesse e disponibilidade para entrevista inicial e recorrentes, se essa se fizer 

necessária. 

5. Apresentação de procedimentos éticos a serem guardados, bem como da dinâmica a ser seguida na 

coleta de dados; 

6. Convite àquele que se disponibilizar – por livre e espontânea vontade – a participar como sujeito da 

pesquisa; 

7. Agendamento da primeira entrevista com o sujeito selecionado, sempre de acordo com suas 

disponibilidades;  

8. Agradecimento aos presentes. 

Nome da Escola: ______________________________________________________________________ 

   

Data da visita: ___/___/___ Horário: das _________ às _________ 

   

Número de presentes:_______   

   

Participantes: 

________________ ________________ ________________ ________________ 

Contatos: 

________________ ________________ ________________ ________________ 

Datas das entrevistas: 

____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ 

 



Os Sentidos e Significados do Educador da Infância sobre a Família 

Pesquisa de Mestrado em Educação: Psicologia da Educação 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP  

Pesquisadora: Angélica A. Curvelo Alves 

Orientadora: Professora Dra. Cláudia Leme Ferreira Davis 

 

Roteiro de Caracterização da Unidade Escolar: 

Nome da Escola: ______________________________________________________________________ 

   

Data da visita: ___/___/___ Horário: das _________ às _________ 

   

Informante: __________________________________________ -  Função: _______________________ 

   

Número de crianças matriculadas: ____________  Número de classes: ____________ 

    

Períodos de atendimento (     ) Manhã (     ) Intermediário  (     ) Tarde 

 

Número de docentes: ________________ Número de Funcionários: ________________ 

 

Acesso ao Projeto Político-Pedagógico:  (     ) Sim (     ) Não 

 

 

Outras Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

 

Roteiro para Entrevista Semiestruturada



Os Sentidos e Significados do Educador da Infância sobre a Família 

Pesquisa de Mestrado em Educação: Psicologia da Educação 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP  

Pesquisadora: Angélica A. Curvelo Alves 

Orientadora: Professora Dra. Cláudia Leme Ferreira Davis 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada: 

1. Caracterização do Sujeito 

Data: _____/_____/______ 

Local: __________________________________________________________________ 

Horário de início: _____:_____    Horário do término: _____:_____ 

Idade: _________   -  Sexo:  (     ) Feminino                (     ) Masculino 

Ocupação do(a) entrevistado(a): _________________________________________________ 

História de vida 

1. Rapport 

2. Pergunta disparadora: Conte-me brevemente sobre sua trajetória pessoal (história de vida). 

3. Perguntas chave: Como chegou até a docência? Quem ou o quê influenciou sua escolha profissional? 

Como foi seu percurso de atuação/formação profissional? Quais eram suas expectativas em relação ao 

ser professor? Como sua família se relacionava com a escola quando você era estudante? Qual foi o 

papel da sua família na sua formação?  

Entrevista 

1. Rapport 

Caracterização do sujeito: Quando se formou? Em que? Estudou em escola pública ou privada? Estado 

civil? Filhos? Se tiver filhos, onde eles estudam? Como sente que a escola de seu filho trata as famílias? 

Tempo de experiência profissional? Atuação na rede pública ou privada? Tempo nesta escola? Com a 

Educação Infantil? Porque a Educação Infantil? Carga horária regular de trabalho? Como usa seu tempo 

livre? Gosta de ser professor? Escolheria a carreira novamente? 

2. Sobre a atividade: 

a. Como você vê seus educandos? Como se relaciona com eles? O que acha que eles devem receber de 

você e da escola na faixa etária em que estão? Como lida com as dificuldades que aparecem em sala 

de aula, se é que existem? (indisciplina, dificuldades de aprendizagem, relação com as crianças, 

outras...) – não é necessário citar os exemplos. Qual acredita ser o papel da Educação Infantil na 

formação imediata e de vida da criança?  



b. Como vê as famílias dos educandos? Que tipos de arranjos familiares prevalecem em sua turma? 

Como definiria o conjunto de famílias? Quais valores lhe parecem prevalecer no conjunto das famílias 

dos educandos? Qual acredita que seja a função delas com relação à escolarização e formação dos 

educandos? Quando tem maior oportunidade de estabelecer relações com as famílias? Acha que essas 

oportunidades são suficientes? O que acredita que as famílias esperam da escola? Acha que as famílias 

e as escolas poderiam ter outra relação? Como ela seria?  

c. Fale-me sobre as reuniões com os pais. O que esses momentos são para você? Como você se sente 

nestes encontros? Como você os organiza? Que dinâmica costuma seguir? Como os familiares reagem 

nessas reuniões? Qual deve ser o papel da família nas reuniões? Todos participam? Como você se 

comunica com aqueles que não participam? Existem outras atividades ou projetos que envolvem as 

dinâmicas educativas e as famílias? Quais? Se existem, como o coletivo de profissionais se envolve 

com elas?  

d. O que seria motivo para você convidar uma família específica para uma conversa?? Como você acha 

que a família pode ajudá-la a ensinar? 

e. Normalmente há troca de experiências com os colegas sobre seu trabalho e sobre o trabalho com as 

famílias? Isso ajuda no seu trabalho? 

f. Fale-me sobre suas condições de trabalho? Existem obstáculos para realizar um trabalho de parceiro 

com as famílias? Como lida com eles? Sente que a escola fornece apoio para que você realize um 

movimento de aproximação das as famílias? Cite um exemplo/comente uma situação. De que forma 

esse apoio acontece? Existe alguma atividade que você gostaria de realizar com as crianças e suas 

famílias e não consegue ou não pode? Por quê? 

g. O que apontaria na sua prática como sendo um ponto positivo no estabelecimento e manutenção da 

colaboração entre a escola e as famílias? (algo que você faz bem, que dá certo, obtém sucesso). E o 

que você faria diferente? Por quê? 

h. De que forma você se atualiza profissionalmente? Acha que é suficiente? Por quê? Que contribuições / 

importância você atribui a formação inicial / continuada para a realização de um trabalho que possa 

envolver crianças e famílias no interior de escola de Educação Infantil? 

i. Conhece o Projeto Político-Pedagógico da sua escola? Participou da elaboração dele? As famílias 

estavam presentes nesses momentos? Como foi essa experiência para você? 

j. Como você avalia o trabalho desta escola com relação as suas funções e com relação às famílias? 

k. Que nota você atribui a sua escola? 

l. Qual foi sua maior realização como professor?  

                 Outras informações relevantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

Transcrição de Entrevistas
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    Entrevista 01 Entrevista 01 Entrevista 01 Entrevista 01 ––––    Professor 01Professor 01Professor 01Professor 01    ––––    PolianaPolianaPolianaPoliana2222            

    

Pesquisador: o pesquisador inicia a entrevista agradecendo a participação da entrevistada e lhe 

apresentando o termo de consentimento livre e esclarecido, que lhe recobre de garantias de toda a 

natureza quanto ao sigilo sobre suas informações pessoais, apresenta as finalidades da pesquisa e lhe 

garante a ciência acerca dos resultados produzidos pela mesma, entre outros. 

* * * 

Pesquisador: Para iniciarmos a entrevista gostaria que você me contasse como e porque você decidiu 
ser professora? 

Professora Poliana: o que me influenciou foi um professor. No tempo era de quinta a oitava (referindo-
se as séries do Ensino Fundamental), então eu tive uma professora de matemática que participou 
comigo desde a quinta série até a oitava série e era uma professora muito boa, a prática dela... 
(gesticula demonstrando que a professora tinha prática de elevada qualidade), tanto que eu amo 
matemática, por causa dela e eu a vi... Acho que há uns dois anos atrás... Ela mora em no interior de 
São Paulo e eu disse para ela: foi por causa de você, viu professora! Era professora Helena o nome 
dela e ela disse aí que bom! Então foi pela prática de algumas professoras que eu comecei a gostar e aí 
com o tempo tive uma prática docente com os maiores, mas eu gosto dos pequenos, não sei o que é... 
É uma... Aí depois eu terminei a oitava série e já fui para o magistério, aqui em uma escola da cidade, 
concluí o magistério e antes de finalizar o curso já comecei a dar aulas como professora eventual na 
rede estadual de ensino, porque a gente já podia dar aulas nessa condição naquela época, em caráter 
excepcional. No começo não tinha aulas, depois eu comecei a faculdade de Ciências Exatas, peguei 
aulas em caráter excepcional no Ensino Médio, morrendo de medo... 

Pesquisador: E porque você deixou as Ciências Exatas? 

Professora Poliana: Não, a faculdade na verdade era de Matemática, naquela época fazia-se dois anos 
de Ciências como base geral e depois se optava pela Matemática ou outra entre as ciências exatas, mas 
eu não concluí, porque eu casei aí eu parei e quando voltei foi para outra área, a área da educação, fui 
fazer Pedagogia. Mas eu pretendo esse ano ainda, ver se eu concluo Matemática, porque eu gosto de 
Matemática. 

Pesquisador: Quanto tempo faltou para a conclusão? 

Professora Poliana: Dois anos ainda, nem isso, depende da compatibilização do currículo para eliminar 
matérias, seria gostoso, pelo menos uma coisa que a gente, né... (demonstrando que essa seria a 
formação feita por prazer). 

Pesquisador: E antes de você se deparar com esses modelos de professores, o que você pensava em 
ser? 

Professora Poliana: Ai, tanta coisa: artista, astronauta, dançarina, cantora, sabe essas bobeiras... tudo 
coisa de criança. E nessa época também, essa professora pegava a gente desde o primário e a gente 
fazia showzinho no final do ano, dançava, minha mãe participou muito da minha vida, sabe assim... 

                                                           
1 A transcrição foi seguida de uma edição a fim de suprimir expressões típicas da oralidade, adequando-as à norma-padrão 
escrita, mas com o cuidado, evidentemente, de preservar a integralidade do pensamento dos sujeitos. Esse processo de edição 
é denominado por Marcuschi (2001) como falas de textualização. 
2 Para garantir a preservação da identidade do informante, os nomes atribuídos aos participantes são todos fictícios.  



Por isso que a gente fala que os pais quando participam a gente toma gosto também. Minha mãe 
participava, fazia roupinha, às vezes mesmo sem poder, sabe? (referindo-se a restrições financeiras). 
Nossa foi um período da minha vida, da primeira a oitava série, muito gostoso. 

Pesquisador: E quando você comunicou aos seus pais que faria o magistério, qual foi a reação deles?  

Professora Poliana: Meu pai queria que eu partisse para o lado de culinária, é coisa de pai mesmo! 

Pesquisador: Culinária? 

Professora Poliana: Queria... E eu gostava de mexer também com essas coisas. Ele dizia – Vamos 
colocar ela para fazer cursos, fazer bolos... Ele queria que eu fosse boleira (risos). Mas minha mãe 
logo argumentou que eu queria fazer o magistério. Nessa época a gente morava longe, era quase na 
cidade X3, na divisa. E minha mãe coitadinha, firme não... Então nos fomos, tanto minha irmã mais 
velha quanto eu também, ela foi primeiro depois fui eu. Lembro-me que para entrar no magistério era 
necessário fazer o vestibulinho (processo seletivo para ingresso) e, quando eu fiz, eu já vim olhando a 
lista de classificados da parte de baixo, pensando “não passei, não passei”, mas eu tinha passado em 
primeiro. Já fui subindo a lista e chorando, já vi que meu nome não estava e minha irmã me disse que 
o meu nome estava no topo da lista. Aí eu fiquei tão contente.  

Pesquisador: E a sua irmã já estudava nesta escola? 

Professora Poliana: Já, ela já estava lá há dois anos. 

Pesquisador: Vocês são apenas duas irmãs? 

Professora Poliana: Não, tem a mais nova que também é professora, então uma foi seguindo o 
caminho da outra. Ela é a mais nova. As três, todas as professoras... A gente fala: “As três Marias”! 

Pesquisador: Você mencionou que começou dando aulas na rede estadual, quanto tempo você 
permaneceu nesta rede? 

Professora Poliana: Pouco, foi pouco, foram aparecendo concursos e eu fui prestando e passando. 
Prestei na cidade Y, passei e então fiquei em Y e no Estado, aí não deu acho que um mês, foi tudo 
muito perto, então já passei em Suzano e deixei Y que era mais longe ficando com o Estado, que eu 
estava com uma escola na região periférica de Suzano e com a sala da rede municipal de Suzano. 
Depois passei na cidade X e deixei o Estado, ficando com X e Suzano, eu nunca larguei Suzano. 
Depois passei na cidade H, mas para lá eu não fui. Fiquei um tempo com Suzano e X, depois larguei lá 
e fiquei só com Suzano. Passei pela sala de aula, fiquei dobrando (sendo titular de duas classes em 
períodos distintos) e depois fui durante algum tempo para a Secretaria de Educação, mas não me 
recordo em que ano, mas isso é mais recente. Teve um tempo em que ficamos emprestadas para as 
turmas de Ensino Fundamental, foi na época em que estavam municipalizando, fiquei quatro anos no 
CAIC com turmas de terceira e quarta série, era gostoso também, mas diferente, viu?! Cada ano os 
educandos... A prática muda e eles também, né? Não sei se é a sociedade. Depois desses quatro anos, 
voltei para a Educação Infantil, aqui nessa escola onde estou até hoje, aí fui para a creche e fiquei com 
os pequenininhos de um a dois anos, foi difícil, porque nossa, você está na terceira série e de repente... 
Você está com os grandes e vai cair nos pequenos: eu senti uma grande diferença, mas aí passei bem. 
Eu tive uma amiga até que na época que também estava junto e voltou comigo, aí uma deu força para 
a outra. Deste ponto em diante, permaneci sempre com turmas de Educação Infantil. Peguei bastantes 
turminhas da Serie Inicial Municipal4 na época, depois com as turminhas de crianças de cinco anos, 
agora estou com as crianças de quatro anos, porque a cada ano que passa, eles enxugam mais a 
Educação Infantil, não é?! 

                                                           
3 Os nomes das cidades mencionadas nas entrevistas, excetuando-se a cidade de Suzano (lócus da pesquisa) foram 
substituídos por letras, para preservar a identidade dos informantes.  
4 Serie Inicial Municipal foi o nome dado pelo município ao primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos, quando no 
período de implementação da lei. 
 



Pesquisador: Em que período da sua carreira você estava quando teve seus filhos? 

Professora Poliana: Eu tenho um menino mais velho e uma menina, o menino eu lembro que eu só 
estava em Suzano, estava dobrando e então eu larguei e fiquei apenas com uma classe no período das 
11h00minh as 15h00minh, nossa era tudo de bom! Aí, coloquei ele na escolinha, então eu vinha, 
trabalhava dava tempo de fazer tudo, ainda pegava ele, era uma época muito boa. Quando ele cresceu 
um pouco eu voltei a dobrar. A menina eu estava com um período só e dobrava eventualmente, mas 
como minha gestação foi complicada eu tive que sair me afastando ainda grávida e só retornando após 
a licença maternidade. Um ou dois anos depois dela nascer eu já passei a trabalhar em Suzano e na 
cidade W, no Ensino Fundamental. No começo não tive uma experiência muito boa, eu fui como 
volante, então eu fiquei para lá e para cá. Tinha algumas escolas em que você entrava e o pessoal não 
te dava determinada, sabe... Deixava você meio isolado, se via que você queria trabalhar meio 
diferente, se você estava fazendo um trabalho legal, também não gostavam! Então, eu ficava meio na 
minha e foi assim que eu fui passando, mas depois larguei o contrato lá e passei para um contrato 
como professora da Educação Infantil. No ano seguinte, retornei para o Ensino Fundamental lá, até 
que gostei, pois peguei uma escola boa, mas quando fui chamada para me efetivar na Educação 
Infantil, falei – ah, não! – Passei a ficar lá e aqui com salas de Educação Infantil. Eu não vou largar 
Suzano, ah, não. Eu vi como que está, quando eu rodei pelas escolas de W e vi como são os terceiros, 
quartos e quintos anos, decidi ficar com a Educação Infantil mesmo. 

Pesquisador: De seu ingresso no curso de magistério, de quando você se formou como você achava 
que seria ser professora, como seria seu dia-a-dia? 

Professora Poliana: A gente sai achando que vai ser tudo lindo e maravilhoso, a gente sai com aquele 
gás para fazer isso e fazer aquilo, tudo é florzinha... E criança você trata que meio assim... Eu lembro 
que no começo, a primeira sala que eu peguei foi no bairro X, nossa você fica meio confusa, fica meio 
sem saber, por isso que eu acho legal o pessoal que está entrando a gente também dar um apoio, dar 
boas vindas, não se intrometer no trabalho, mas perguntar se precisa de alguma coisa, porque eu 
lembro também no começo quando eu trabalhava com a professora que está no mesmo período que eu 
hoje ela também me ajudou muito, mas a gente sai com uma visão de que tudo é lindo e maravilhoso e 
você vai vendo que não é por aí.  

Pesquisador: Você deu aulas antes de ser mãe por quanto tempo? 

Professora Poliana: Eu dei aula antes de ser mãe por mais ou menos dez anos, depois... Primeiro, eu 
fui casada, aí depois eu tive meu menino. Acho que eu já estava na rede lecionando a mais de dez 
anos, oito ou dez anos. 

Pesquisador: Você sente que a maternidade influenciou alguma mudança na sua prática profissional? 

Professora Poliana: Mudou... Mudou, muda muita coisa sim. 

Pesquisador: Como o quê? Você pode me dar exemplos?  

Professora Poliana: Tem coisas que agora eu vejo nas crianças e que antes eu não tinha essa visão. 
Que quando eu deixo meu filho na escola, agora ele está maior, mas a gente ainda sente isso – Será 
que ele vai ser bem tratado? – Por mais que a gente saiba que a escola é o espaço do ensino a gente 
quer que o filho seja bem tratado, não é, coitadinhos. E a gente vê muitas mães, eu noto (antes eu não 
tinha esse olhar)... Tem mãe que você vê, coitada, que ela queria fazer mais pelos filhos, mas não 
consegue, eu vejo porque, por exemplo esse ano eu fui apenas a uma apresentação da minha filha, 
porque a diretora desta rede deixou, porque na outra eles não iriam me liberar. Então, assim, é difícil. 

Pesquisador: Você acha que como professores exigimos coisas, cobramos atitudes dos pais que nós 
mesmas não podemos cumprir com relação aos nossos filhos?  

Professora Poliana: sim, e esse olhar meio materno eu só desenvolvi depois que tive meus filhos. 



Pesquisador: No princípio você mencionou o convívio da sua mãe com a escola, da participação dela 
na sua vida escolar, você lembra com mais detalhes, dela indo às reuniões, festas, lembra de que 
relação você percebia que a escola e a sua família mantinham? 

Professora Poliana: Minha mãe era muito presente, meu pai não. Ele tinha um negocio próprio, então 
minha mãe não trabalhava fora, então ela levava, buscava na escola, ela fazia o lanche, sabe assim?! 
Se a gente esquecia alguma coisa logo ela estava lá batendo na porta e avisando a professora. Tudo... 
Todas as festas ela colaborava, não só no que me beneficiava, mas para a escola, ela levava muita 
coisa para a escola e como a gente tinha comercio, ela levava. Ela fazia parte das reuniões que tinha na 
escola, os diretores ficaram muito amigos da gente, então tinha um contato legal, mas isso porque ela 
era presente. Até na condição financeira ela se esforçava para deixar a gente ir, então assim foi o que 
me fez gostar da escola, a gente pega amor, porque também se a gente não gosta da escola a gente não 
consegue nem ser professor, então eu peguei amor na escola. Quando eu vim para fazer o magistério 
foi também com o apoio dela, nem tanto do meu pai, mas ela era apoio para tudo. A gente teve que 
pegar condução, porque morávamos longe e ela ensinou, então ele tinha aquele... Quando minha irmã 
mais velha começou a dar aulas ele pegou na cidade G, minha mãe pegava aquele fusquinha dela me 
colocava dormindo no carro e levava ela para trabalhar e depois me deixava na escola. Minha irmã 
caçula, coitadinha era de colo ainda, porque ela é bem mais nova e ela ali com a gente, sempre juntas. 
Então ela não deixava a gente tomar raiva, ela sempre mostrava o lado bom. Então eu devo muito para 
minha mãe.  

Pesquisador: em que ano você se formou no magistério?  

Professora Poliana: eu estou com trinta e nove anos, faz vinte anos que estou no magistério, foi em mil 
novecentos e noventa e um, mais ou menos. A faculdade eu terminei em mil novecentos e noventa e 
quatro, foi isso mesmo.  

Pesquisador: Então você terminou o magistério em mil novecentos e noventa e um, começou a 
licenciatura em Ciências Exatas e parou em 1994? 

Professora Poliana: Isso aí eu iria para a Matemática, mas estava para casar, parei e não voltei. Passou 
esse tempo, meu primeiro casamento foi curto também, e depois de poucos anos da separação eu 
conheci meu atual marido e depois de dois anos tivemos nosso primeiro filho. Só que aí, quando eu 
estava, quando eu terminei o magistério eu já entrei para a faculdade, fiz os dois anos e parei por uns 
cinco anos e quando voltei foi para a Pedagogia. Neste momento eu já estava com o meu filho 
novinho. 

Pesquisador: Você fez a Pedagogia e alguma pós-graduação? 

Professora Poliana: Fiz a Pedagogia grávida do meu menino, demorou um pouquinho e então fiz a 
Psicopedagogia. Lembro-me, porque na gestação dele eu tive problemas de pressão alta e ia à 
universidade para fazer provas. Na gravidez da menina eu já estava na pós, isso. Passei as duas 
gestações estudando, peguei a pior fase, mas acabou sendo bom, senão não dava também. E filho trava 
também, né? Filho segura um pouco, tem curso que você vai fazer aí... Ainda agora, que eles estão 
maiores, ele com doze e ela com sete eu quero ver se eu termino minha Matemática. 

Pesquisador: quando você pensa em voltar para a Matemática qual é o seu objetivo?   

Professora Poliana: É porque eu gosto, não é para dar aulas, não é porque eu gosto.  Gosto de fazer 
cálculos e aquelas coisas, mas assim para concluir a Matemática por gostar, não é nem por ponto 
(referindo-se a progressão funcional que graduações podem oferecer aos profissionais da carreira do 
magistério na cidade), sabe assim... O que eu queria mesmo era fazer Química, mas aí não tem como, 
até porque logo são os filhos que estarão indo para a faculdade e a gente tem que dar respaldo 
(financeiro) para eles. Então eu queria só concluir minha Matemática, porque é gostoso, eu gosto 
sabe?! 

Pesquisador: alguém na sua família trabalha com Matemática?   



Professora Poliana: Nada, nada, meu pai assim, fez o colégio normal, minha mãe fez só de primeira a 
quarta série, minha mãe não teve muito, ela perdeu a mãe muito cedo, ela teve uma vida assim, a 
infância e a adolescência também, na adolescência já estava casada, coitada já estava com filho, então 
coitadinha, assim não teve muito... Mas assim, não sei é um gosto assim, talvez por essa professora de 
matemática que eu mencionei é, não sei. Ela explicava muito bem, sempre foi professora, quando a 
encontrei recentemente ela já bem velhinha, uma japonesa e ela explicava tudo e eu pegava muito 
fácil. Na matemática você tem que entender o porquê, aí a turma fala – Para que eu vou usar isso aqui? 
– Mas aquele cálculo tem muito a ver é que a gente não sabe. Tanto que meu filho, quebrou o braço, 
precisou por pino e ficou um bimestre ausente das aulas e a professora ia mandando as lições e eu ia 
ensinando, então foi gostoso isso. Tinha coisa que eu não lembrava aí eu estudava e ele dizia – Nossa 
mãe serve para isso?! – Então achei gostoso mostrar a ele o porquê, ele não era muito chegado na 
matemática, não.  

Pesquisador: Você já pensou em trabalhar com formação de professores usando essa abordagem? 

Professora Poliana: Aí eu ando tão cansada, mas com formação seria legal, com formação é gostoso. 
Poderia ensinar a mexer com os materiais e explicar para que as operações e cálculos funcionam, 
porque senão as crianças ficam estáticas, você mostra o cálculo eles veem tudo aquilo lá e nada 
daquilo parece que pode ser usado. Fora que tem várias maneiras de se alcançar um mesmo resultado, 
então isso é legal também.  

Pesquisador: seus filhos sempre estudaram em escolas públicas ou particulares?  

Professora Poliana: Olha, o menino sempre estudou na particular, mas a menina está na pública agora, 
na municipal. Ela começou na particular aí eu a coloquei na municipal, mas pretendo passá-la mais 
para frente para a particular. Mas agora no segundo ano, passando para a terceira ela está muito 
belezinha, mas também, não é, vivo com... Ela acaba com as minhas sulfites... Ela está lendo muito 
bem, mas a gente vê que não é a mesma coisa na pública e na particular. Eu vejo pelo menino. Meu 
marido fala que esse ano, agora que está estabilizando vamos tentar colocá-la até o meio do ano na 
particular novamente. Ainda bem que ela pegou amizade na escola, quando a gente fala de tirar ela não 
quer, mas a gente vê que não é a mesma coisa, por mais que tente e a rede é boa, mas... Acho que se a 
gente ficar junto ali, ótimo, pois eles tem muitos projetos e a gente que é professor a gente nota 
quando o professor tem um trabalho de qualidade, a escola... As escolas estão se transformando em 
espaços de tempo integral, no projeto tudo é muito bonito, mas se não tiver uma diretora pulso firme, 
um professor interessado e também uma equipe de apoio por traz ajudando aí os coitados só ficam 
assim, largados em tempo integral. Tem um projeto de reforço, as meninas que estavam dirigindo 
todas novinhas, alunas porque fizeram um convênio com a faculdade e eu lembro que a menina 
chegava cansava, não aguentava e mandava as crianças desenharem sem qualquer objetivo, só para 
passar o tempo e não é assim, né?! Aí a criança fica com raiva de ver seu tempo sendo desperdiçado e 
cria-se a indisciplina na escola.  

Pesquisador: Como você sente que é a sua relação com a escola de seus filhos? 

Professora Poliana: A escola da minha filha desse ano as professoras são muito boas, mas a direção é 
fechada, sabe... A diretora é bem imponente, eu já dei aula lá substituindo, me tratou muito bem, não 
tive problema, mas é o que ela quer não adianta você vir com ideia não que ela já te corta ali mesmo e 
as professoras da escola já se habituaram com ela, mas são todas professoras assim, umas eu até já dei 
aula com elas, então a gente vê que é professora que segue um ritmo mais assim (referindo-se a 
considerável competência das professoras), mas não é uma escola aberta, não. Até em um ponto, até 
pelo fato de eu não poder também ir em muita coisa, sabe, mas tem projetos: de música, de artes que a 
minha filha vem falando muito... 

Pesquisador: A escola tem algum projeto que desenvolve ações com os pais? 

Professora Poliana: Não, não, não... Nada, nada... 

Pesquisador: Que momentos os pais tem com a escola?  



Professora Poliana: É a reunião e o horário de entrada também. Você tem que pedir para entrar, mas 
assim eles até falam... Acho que deixam porque a gente é da rede. Mas contato mesmo, só nos horários 
de reunião. Eu até consigo falar mais com a professora da minha filha porque eu a conheço, mas 
assim, na verdade eles não gostam muito não. 

Pesquisador: Tem um afastamento? 

Professora Poliana: É, é tem. Até de não vir nenhum, nenhuma, isso que eu achei engraçado... Em 
outras escolas vem informes e convites sobre Conselho (referindo-se ao Conselho de Escola) e nessa 
não veio nada. Um convite que diga aos pais se querem participar do conselho, mas nessa não veio 
nada e a gente vê na rede que outras escolas fazem isso, que perguntam se as famílias querem fazer 
parte, mas não. 

Pesquisador: Na escola de seu filho que é da rede particular como é a relação estabelecida com a 
família? 

Professora Poliana: Ah, na particular... Eu não gostava muito porque eu acho que eles são muito 
assim, fazer bonito para a gente, sabe assim?! Mas isso acontecia na escola de Educação Infantil do 
meu filho. Na que ele está agora, no Ensino Fundamental eu gosto muito. Eu sei que ele, coitadinho, 
quebrou o braço já duas vezes dentro da quadra da escola e tudo, mas assim, o meu filho pegou um 
amor naquela escola que ele no hospital, com os pinos no braço me dizia que não queria sair de lá, 
preocupava-se com isso. Eu garantia que não, que sabia o que tinha acontecido, que foi questão de 
meninos, de maldade, tanto que os professores de lá, eles tiveram... Eu mandei carta para eles, eles me 
respondiam via e-mail, quando eu fui na reunião ele pegavam e vinham me abraçar e falavam – Eu 
chorei com a sua carta. – elas falavam isso. Por que eu pedi – Meu filho vai voltar e eu preciso da 
ajuda de vocês. – ai eu não gosto nem de falar muito, sabe?! (manifestando se emocionar com o 
assunto). A escola demonstra assim, um cuidado. Meu filho tem muita coisa ali que ele não gostava e 
que passou a gostar, ele criou um círculo de amigos muito bom, sabe assim, isso que é gostoso e eu 
conheço os pais dos amigos, as mães então uma liga – Eles querem ir ao shopping eu posso levar e 
você busca? – Então criou um vínculo, sabe... Eles oferecem esse diferencial e essa escola, nesse 
ponto o projeto deles que trabalha sempre um tema de relevância é muito legal, pois eles chamam os 
pais, as empresas para participar, o bairro onde a escola está situada também concentra um conjunto 
comercial importante e eles entram junto com a escola nos projetos. Então, é um trabalho bacana e eu 
quero muito que minha filha também vá para lá futuramente, sabe que é uma escola que eu vejo o 
trabalho, não uma coisa meio floreada, porque eu não quero apenas ver coisas bonitas, quero que 
minha filha aprenda, não quero que trucide os coitados, mas que eles aprendam a viver, aprendam a 
estudar, como a gente aprendeu, saibam ler um texto, fazer um resumo, identificar a ideia principal, se 
desenvolvam e eu vejo, mesmo com essa coisa de menino ser meio largado, mas eu vejo o potencial 
que ele está adquirindo. Então, eu gostei muito dessa escola em relação a isso, mas as escolas de 
Educação Infantil da rede particular, pelo menos as que eu fui, eu gostava, via o tratamento e tudo, 
cuidavam, mas era muito floreado. Muita apostila, umas apostilas meio nada a ver, mas a gente acaba 
não falando, e professoras, também, coitadas a maioria tudo se formando, com uma situação 
profissional complicada. Mas da escola atual eu gosto muito, tanto que eu vejo pelo fato dele gostar 
também.  

Pesquisador: Você chegou a ser docente da rede privada? 

Professora Poliana: Nunca, nunca dei aula na particular.  

Pesquisador: Quanto tempo faz que você está na docência? 

Professora Poliana: Nossa o pessoal pergunta, mas eu vim pra cá, saí, fiquei uns três anos na 
coordenação, na setorial quando eu era casada com o primeiro marido, depois voltei a dar aulas, então 
voltei para a coordenação com o pessoal que é dessa escola, fiquei uns dois anos, enfim acho que aqui 
nessa escola já estou a mais de dez anos, acho que uns doze anos, mas na rede de Suzano completo 
vinte anos em dois mil e doze.  



Pesquisador: Fale sobre sua carga de trabalho. 

Professora Poliana: Aqui em Suzano são vinte e quatro horas semanais e na outra cidade são vinte, as 
duas com salas de Educação Infantil, com crianças de quatro aninhos.  

Pesquisador: Além das horas que você permanece na escola em atividade com as crianças ou de estudo 
quanto tempo mais, por dia, você acredita dedicar a docência? 

Professora Poliana: Ai, olha antes eu ficava muito mais, mas pelos meus filhos agora, principalmente a 
menina que me cobra muito, porque o menino já é mais... Mas a menina anda me cobrando de uma 
maneira assim, sabe?! Não sei se é porque ela ganhou uma priminha agora, ela está muito infantil. 
Liga, vira e mexe ela tá ligando – Mãe eu só liguei para dizer que estou com saudades. – Ai, isso mata! 
Ai você chega a noite e vai para o computador e ela vem reclamando. Então, assim o máximo, isso eu 
estou aprendendo agora, hein? Olha dou aulas há quantos anos, eu chegava em casa e tinha que ficar 
ainda umas duas horas preparava aula, sabe eu sempre gostei da parte estética também, sabe, eu não 
gostava de fazer aquelas coisas feias, no mimeografo sai tudo horroroso e gostava de colocar um título 
para a atividade, o nome da escola, fazer uma coisa mais elaborada, com objetivo, alguma coisa, sabe, 
bem bonitinho, não sei é besteira... O pessoal ainda fala como se fosse supérfluo, mas não sei, é coisa 
minha. Agora como eu já tenho os modelos, então estou mais prática e na parte de plano de ação eu 
tento sempre deixar um pedacinho para eu preencher nos tempos livres que aparecem na própria rotina 
escolar, até porque na outra rede nós não tempos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo, mas 
também lá uma vez no mês dispensamos os educandos para isso. A direção trabalha durante uma hora 
e meia algumas coisas e depois dá o restante do horário para a gente, então eu consigo encaixar nesses 
horários. Avaliação eu tenho conseguido fazer no final do meu dia, são modos de tentar conciliar para 
não sobrecarregar meus filhos, porque em marido a gente nem pensa (risos).  

Pesquisador: Depois de todas essas atividades, a que você dedica seu tempo livre? 

Professora Poliana: Ficar com os meus filhos, ir ao parque, cinema, nossa eles me veem cobrando que 
eu mesmo cansada fui do jeito que estava, mas foi tão gostoso, não foi tão legal o filme, mas só de 
estar junto, comer pipoca, chupar sorvete. Teve outro dia que iríamos ao cinema, mas não estava 
passando nenhum filme legal, aí levei eles a um barzinho para comer batata frita, nos três lá pelas sete 
da noite, mas muito gostoso. Meu marido estava trabalhando em outra cidade, olha foi gostoso... Passo 
meu tempo com eles. Tem coisas que relaxam..., por exemplo, agora nas férias quero sair com eles 
nem que for para “farofar” na praia, só de estar com meus filhos, sair com a minha mãe que cuida 
tanto dos meus filhos. Uso esse tempo para viver minha família mesmo.  

Pesquisador: Se pudéssemos voltar no tempo, lá quando você optou pelo magistério e você tivesse a 
oportunidade de escolher qualquer formação o que você faria? 

Professora Poliana: Olha agora você falou uma coisa... Quando eu fui para a faculdade eu tinha muita 
vontade de fazer Direito, também, não sei se é por causa dessa parte, meio assim, mas eu não passava. 
Eu passava em tudo quanto era concurso, mas em vestibular eu não passava. Eu acho que eu prestei 
três vezes e eu não passei e nas outras coisas tudo passava, era para ser mesmo. Ai depois eu segui e 
não fiquei aquela coisa frustrada porque eu gostei de dar aulas, mas eu me lembro disso dai que não ia. 
Eu queria o curso de Direito para ter conhecimento, mesmo porque tem muita coisa que é ruim não 
saber. 

Pesquisador: Então, você não escolheria o Direito como carreira? 

Professora Poliana: Não, acho que eu ficaria onde eu estou mesmo. 

Pesquisador: Gostaria que você me falasse um pouquinho sobre os educandos. Como você os vê, 
como se relaciona com eles, o que acha que eles precisam receber no período da Educação Infantil, 
porque eles devem vir à escola? 



Professora Poliana: Todo mundo fala, a gente reclama muito que os educandos e os pais são sem 
educação, que educação tem que vir de casa, mas eles não conseguem dar nem o mínimo, é isso que a 
gente está notando. Eu sei que a gente é profissional e que algumas coisas não são nossa obrigação, 
mas a gente tem que vincular educação e ensino junto, senão não vai. Tem muitas coisas que me 
lembro que consegui aqui nessa escola e na outra também quando eu fiz avaliação e o que está dando é 
que a gente não consegue trazer os pais nem para reunião. A gente tem que estar buscando, teve pai 
aqui que eu tive que fazer reunião particular e não foi por maldade deles é por causa do trabalho, 
mesmo. A gente vê que eles não estão conseguindo dar nem o mínimo, a maioria das crianças está 
ficando com avó e avô, coitadinhos também que não aguentam. Nessa sala acho que eu tive doze 
crianças que ficavam com avó e tinha avó que chegava esgoelada aqui no calor para buscar, então tem 
coisas que você tem que conversar com eles, passar uma orientação, sabe assim, deles também, da 
parte de idosos que eles convivem muito, tem uns que não tem nada e outros que já tem muito, então 
eu acredito que se não vincular essa parte de ensino e educação, não vai. E não adianta você também 
chamar os avós, você tem que chamar o pai e falar que acontece isso, aquilo, mas todas as vezes... Eu 
tive casos na outra rede que eu fui chamar e eu fiquei sabendo que a mãe apanhava, sabe assim, coisas 
que a gente nem imagina. Teve um caso de um aluninho que eu estava com a prima na minha sala, o 
marido deu chumbinho para a mulher e ela morreu, sabe assim, então são casos lamentáveis e são uns 
doces de crianças, assim se você não trabalhar a cabeça deles você acha que vão trabalhar em casa? O 
pai sumiu, ficaram órfãos do dia para a noite e a prima que estava comigo morava junto, então se não 
trabalhar a cabeça da família, não tem como. Olha são coisas assim, criança aqui também, muita 
criança dessa sala sem pai, o pai se mandou. Você tem que ter outra abordagem para trabalhar dia dos 
pais, o que eu também acho uma bobagem, viu?! Acho que tínhamos que trabalhar de outra maneira, a 
família de uma forma geral, porque hoje em dia muito pai não é visto como tal e mãe também que não 
é vista como mãe, a família está muito diferente, então você tem que... Reunião de pais tem que ser 
diferente, porque a família está diferente e buscá-los. 

Pesquisador: Você sente diferenças nas crianças que você tinha nas suas turmas há alguns anos atrás e 
nas que tem hoje? 

Professora Poliana: Diferentes, sim são muito diferentes. Não sei, assim, eles estão mais...as crianças 
de antigamente elas eram mais... Não eram nem comportadas, elas eram mais limitadas, sabe assim?! 
Elas não se jogavam tanto quanto as de agora. Não sei se é muita informação que elas até ficam meio 
perdidas, então você tem que saber também lidar com isso. Tanto que antigamente a gente dava aulas 
para salas de trinta e dois, trinta e quatro crianças na Educação Infantil e dava conta, hoje em dia a 
gente pega vinte e cinco e tá assim, oh! (sinaliza para o sufoco vivido atualmente). E vem criança que 
chega já fervendo, eu não sei se já brigou em casa ou viu pai e mãe brigando e eles já chegam assim 
com... Ai, você tem que ir conversando, sabe acalmando. Eu lembro que essa turma eu tive que 
trabalhar até respiração com eles. Eu lembro que tinha uma historinha que eu falava para respirarmos e 
eles até sabiam e aí depois treinávamos a parte de fonoaudiologia também, que eu tinha uns também 
que precisavam e as fonoaudiólogas nunca vinham, fazíamos o Liang Gong (ginástica relaxante 
japonesa praticada nas escolas) que as meninas não gostam, mas é tão bom e eles precisam dessa 
calma. Eu noto, não sei se o mundo é muita, muita, mãe, muita gente que chega e fala coisa que, 
também não tinha tanto antes – Eu não aguento mais; a senhora vê o que faz! – então já transmite 
aquilo para a criança, ai você olha para a cara da criança e sente dó. Então, mudou muito sim, eu não 
sei se é a sociedade, antigamente eles não tinham tanta informação como eles têm agora, mas que eles 
têm um gás maior, tem, viu?! 

Pesquisador: Então você acha que antes a escola podia se voltar mais para uma preocupação com o 
ensino dos conteúdos escolares e que agora precisa se dedicar também as questões afetivas em que a 
criança está envolvida dentro e fora da escola?  

Professora Poliana: Sim, acho que é exatamente isso.  

Pesquisador: Mas qual você julga ser o foco principal do trabalho na Educação Infantil? 



Professora Poliana: Ninguém dá valor para a Educação Infantil nesse período, mas é um período em 
que está se formando o caráter da criança. Então, se você ficar pondo na cabeça da criança – Você não 
sabe mesmo, vai para lá, que eu não aguento você! – ela vai levar isso! E é por isso que a gente tem 
tanta indisciplina no Fundamental. Então, muitas vezes... O que eu entendo da Educação Infantil e 
tento passar para as crianças é o máximo de valores, sabe assim? Para eles levarem para a vida (como 
tratar as pessoas, aprender a pedir coisas e o respeito pelo outro), porque os professores do 
Fundamental que receberam educandos meus, comentam comigo: – Aí, os aluninhos que você mandou 
estão indo bem.  – Aí, a gente vê essa parte e, quando tem os pais por trás, colaborando também, 
melhor ainda. Então, o que eu pego, o que eu acho que a Educação Infantil deve trabalhar muito, não é 
o A, B, C, nem vamos encher a lousa. Não: é a parte mesmo de valores; sei que eles são pequenos 
ainda, mas saber que tem a parte boa e a parte má, isso da vida, isso eu tento passar muito para eles.  

Pesquisador: Então você procura trabalhar isso ao lado dos conteúdos ou por meio deles? 

Professora Poliana: Por meio, a gente vai colocando nos projetos que a gente trabalha. 

Pesquisador: Como você costuma lidar com as dificuldades que surgem na sala de aula?  

Professor: Com relação à indisciplina? 

Pesquisador: Com relação à indisciplina ou dificuldades de aprendizagem? 

Professora Poliana: Então, quando eu vejo que na parte de indisciplina, primeiro preciso conhecer os 
pais para ver porque, aí a gente já entende, isso já é noventa por cento. Tem uns que o que pega é a 
parte de afetividade mesmo, tem os que são reconhecimento, autoestima, aí tentando conhecer os pais 
você já consegue, tem uns que é falta de pai, eu tive muito problema aqui com falta de pai, sabe eu tive 
dois aluninhos... 

Pesquisador: Mas na ausência do pai eram criados por quem? 

Professora Poliana: Pelos avós e a mãe. Em um dos casos a mãe já tinha até casado novamente e no 
outro a mãe namorava. Mas eu via que até nos desenhos, qualquer coisa que se referia à paternidade, 
já (respira fundo) a criança travava. Essas crianças foram expostas a casos de agressão, violência na 
família, então tem ligação, quando você vê parte de indisciplina você tem que vasculhar lá atrás de 
você acha. Na parte de aprendizado, na idade deles tem muitos que é imaturidade, coitadinhos, o 
Fundamental está pegando a nossa parte, vai imprensando. Na outra rede já estamos fazendo 
sondagens sobre as hipóteses do que a escrita representa para crianças de três e quatro anos, teve um 
meu que até começou a chorar e eu não forcei. Então você vê que tem uns que é imaturidade, não é 
que não sabe. Por isso, que na primeira reunião você tem que falar muito bem para os pais, senão eles 
começam a fazer comparativos e entre as crianças. Eles questionam – O meu filho tem cinco anos e a 
outra criança também, mas o meu não aprende e a outra sim – então, você já tem que conversar com 
eles que não é bem assim, que algumas questões devem ser considerada... Chama eles para a infância 
deles também que isso aí deu muito certo, uma vez, sabe que aí a mãe começou... Sabe aquela mãe que 
xingava muito a criança – “Não aguento isso aí.” – aí você vai fazendo ela lembrar e ela disse que 
também não ia, ela depois viu, então eu fui falando para que ela percebesse que apesar das 
dificuldades ela se chegou ao final da escolarização, que ela entendia depois de adulta, que havia 
passado de ano. Então eu falo, na Educação Infantil você tem que dar os conhecimentos estruturais, 
são valores, você ir vendo as habilidades, do que eles gostam, uns gostam disso outros já vão mais 
para outro lado, você tem que ir descobrindo isso daí. Deste ponto, a parte de letramento é 
consequência, você vai devagar, não precisa. É raro, quando tem casos críticos, aí tem problema 
clínico no meio, ou problema... (sinaliza para a cabeça, como quem se refere a problemas mentais), 
mas vai-se notando, como, por exemplo, problemas de visão, mas é tudo observação, tudo o olhar que 
você tem para a criança, agora se você não tiver um olhar, a criança não aprender e deixar, coitado, vai 
ficar para trás mesmo.  

Pesquisador: Você foi dizendo que a Educação Infantil pode trabalhar valores, conceitos e 
conhecimentos que podem ser levados para toda a vida da criança e serem ampliados pelas etapas de 



ensino, de um modo geral você acha que a escola de Educação Infantil se preocupa ou compartilha 
dessa finalidade e da importância da etapa escolar em si?  

Professora Poliana: Não, claro que não. A escola, quer dizer, primeiro o sistema, não é?! Eles 
querem... (faz sinal de dinheiro, lucro) e a escola passa, não quer muito problema, então é a gente 
dentro da sala mesmo que tem que tentar, tentar fazer a diferença, mas é tudo assim meio esfumaçado, 
ninguém quer saber.  

Pesquisador: Com seu tempo de serviço e experiência você poderia trabalhar com a faixa etária que 
quisesse, não é? Nesse contexto porque de escolher e permanecer na Educação Infantil? 

Professora Poliana: Não sei, não sei, eu gosto de trabalhar com eles, porque os maiores eles já tem 
certa...é mais difícil, exige mais jogo de cintura, terceiro, quarto e quinto ano você já tem que ter um 
linguajar, lógico que para o infantil também, mas você tem que ter certa amizade, eles tem que pegar 
um amor em você, confiança. E hoje em dia, o sistema, está mais difícil de trabalhar com eles, os pais 
estão soltando no Fundamental e acabou. Fora a cobrança da rede, eu não vou ter vida também, 
quando eu estive no Ensino Fundamental, além do número de crianças dentro da sala e a gente que 
trabalha de uma maneira, não adianta, você não consegue fazer “meia-boca”, sabe assim, isso que eu 
notei eu estava me acabando. 

Pesquisador: Para você fazer bem feito é melhor trabalhar com os menores? 

Professora Poliana: Isso, porque com os grandes eu não conseguia, tinha crianças... Um segundo ano 
com inclusão, largado... Tinha uns oito educandos que não sabiam nada, nada não reconheciam nem 
letras, então eu tinha que fazer grupos com eles, relatórios e mais relatórios é muita coisa. Depois tinha 
também os Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo em que se tinha que apresentar isso e aquilo e 
com isso eu largava demais meus filhos. Do Ensino Fundamental eu gosto muito do primeiro ano, 
alfabetizar. É gostoso no final do ano você ver que eles estão lendo, até o meio do ano você fica meio 
desesperada, parece que não vai, mas depois que passa agosto, setembro você vê o resultado e aí no 
final do ano eles lendo é lindo, é gratificante. Mas você não consegue se não tiver uma equipe, a 
escola te ajudando, aí é outra coisa, sem contar o número de crianças que é muito grande. E dá dó você 
não consegue entrar ali e fazer uma coisa qualquer, dá dó de você ver aqueles coitados olhando para 
você e eles não estão entendendo, não estão. Tem que ter um trabalho, porque se tem um trabalho em 
cima eles vão, mas se não tem quem te ajude você se mata, chega em casa xingando os teus filhos 
tamanha pressão e eu vi isso acontecer eu estava deixando meus filhos, aí não adianta, pois eu estou 
educando, estou dando tudo e os meus coitadinhos estão... O tempo é maior de aula, em casa você tem 
uma preparação maior, não é possível chegar lá assim, com qualquer coisa. Nesse ponto decidi que 
não queria o Ensino Fundamental. A Educação Infantil o tempo em sala de aula é menor, eles te dão 
os horários para você conciliar, tem paradas mensais de estudo, tem algumas coisas que você consegue 
planejar e adiantar durante as aulas é possível conciliar, consegue fazer um trabalho individualizado 
coisa que no Fundamental, sem chance, você morre lá dentro ou eles se matam.  

Pesquisador: Você falou um pouco sobre as famílias das crianças que em sua maioria, neste ano, eram 
organizadas em arranjos diferentes do dito tradicional: pai, mãe e filhos.   

Professora Poliana: É, é raro ter família que a gente fala (marca aspas com as mãos) tradicional com 
pai, mãe e irmãos. Muitos com avozinha, sem avô até porque já é falecido, ou como um caso que eu 
tive em que, além da criança ter perdido o pai a mãe vivia no hospital e como os avós moravam longe 
a criança ficava na casa de vizinhos que traziam ou era uma tia, nem sei bem se era tia. Eu noto que a 
cada ano a família fica mais desestruturada (marca aspas com as mãos), não tem mais uma estrutura 
familiar, tanto que eu tive também aqui, gêmeos, dois meninos e um deles, passava uma feminilidade 
que era demais, em tudo, nas fantasias que eu trazia, mas brincadeiras, ele só queria se colocar como 
menina e eu sempre brinquei com eles de cabeleireiros, eles penteando, ele queria se maquiar. A mãe 
veio me procurar... 

Pesquisador: Mas ele vivia apenas com a mãe e o irmão ou havia outras pessoas da família em seu 
convívio diário? 



Professora Poliana: Não, com o pai também, essa família até que sabe... O pai muito legal, tudo, mas 
ele transparecia isso de uma maneira, e olha que eles não são muito de entender essas coisas, mas até 
as crianças percebiam que havia algo de diferente. E a mãe na reunião do segundo bimestre ela ficou 
por última e até chorou, mas ela era errada, ela disse que tinha vergonha de falar e os meninos 
perguntavam muito da genitália e ela falava que tinha pipi (referindo-se ao pênis). 

Pesquisador: Ela dava essa explicação aos filhos? 

Professora Poliana: Ela falava que tinha pipi! Eu falei, mais mãe como assim? – Aí professora ele me 
viu fazendo xixi sentada e agora ele só quer fazer xixi sentado. É lógico! Eu falei, mãe! E a mãe pediu 
ajuda. Então eu trouxe os livros, ainda troquei ideias com a direção sobre o caso, tentei trabalhar e ele 
deu uma melhorada, mas tem aquele lado. Mas eu também não fiquei focada nisso, mas o principal era 
que era uma mãe totalmente despreparada, novinha, novinha (referindo-se a pouca idade da mãe). E o 
pai bonzinho e tudo, mas trabalhava então ele vinha só buscar, porque coincidia com o horário dele de 
almoço, então ele não se envolvia muito com o assunto, mas era uma boa pessoa. Os meninos 
educadinhos, mas esse tinha medo até de subir, o outro então mais medroso ainda, embora não tivesse 
tanto esse lado, mas eu tinha que subi-los até para escorregar. 

Pesquisador: A maior convivência diária dos meninos era com a mãe?  

Professora Poliana: Com a mãe, até que no final do ano a mãe começou a trabalhar e eles começaram a 
ficar com os avós, mas eles eu não cheguei a conhecer. Acho que para ela foi até bom começar a 
trabalhar, não sei ela ficava muito... Onde já se viu falar que você tem pipi? – Aí, ele perguntava e eu 
não sabia o que dizer – (alegava a mãe). E eu falava: mãe, falasse o certo, vagina, mostrasse desenho, 
mas mentir não! Eu tive que trazer bonecos com pênis e vagina para contar histórias e poder falar. Os 
outros educandos davam risada, mas ele ficou fixado, prestando atenção. Está vendo, por isso que a 
gente fala que a criança fica assim e depois a mãe não sabe por que, mas também coitada é falta de 
instrução... 

Pesquisador: Você acha que o conjunto das famílias preserva valores de respeito, de solidariedade, de 
cuidados? 

Professora Poliana: Acho que isso é meio falho, sabe o que eu noto, até entre professores, em 
empresas ou em família, o pessoal não tenta mais entender o outro. Eu escuto muito, o que eu tenho 
escutado de mãe, de pai, de professores – Eu suportei aquela pessoa durante o ano. – sabe assim? 
Tinha dias em que eu chegava tão assim, a criançada tinha me sugado tanto que eu também xingava 
meus filhos, meu menino colocava um som alto e eu já gritava com ele. Minha filha vinha contar as 
novidades e eu queria silêncio, mas que culpa eles tem? Acho que a gente anda sobrecarregada do 
serviço e eu não sei a família não tem muito diálogo, chegam cansados e o pessoal também, eu estava 
preparando uns materiais hoje aqui na escola e os colegas de trabalho dizendo – Não sei por que você 
faz, deixa aí, deixa os folgados fazeres. – Sabe assim, o pessoal não conversa, não tenta entender o 
outro, se suportam, sabe assim. A gente está vivendo em uma Era, acho eu, em que o pessoal está se 
suportando e aí como vai mudar? Fica difícil, não é?! Mas a gente vê sim famílias que tentam, que são 
estruturadas, mas o que pega mesmo é o cansaço do dia-a-dia do trabalho, eu noto mais que o trabalho 
mexeu muito com as famílias, porque antigamente muitas mulheres não trabalhavam, tinha-se a 
comodidade de... Mesmo que o pai não estivesse ali, o chefe da família (sinaliza aspas com as mãos), 
tinha um membro da família ali dedicado a dar o respaldo a educação. 

Pesquisador: No início de nossa conversa você contou como sua mãe ajudava a escola a cumprir sua 
tarefa, levando vocês as aulas, preparando lanches, enviando colaborações em dinheiro, participando 
das festas e hoje, como acha que essas famílias tão absorvidas pelo mundo do trabalho como você 
concluiu, podem ajudar a escola a cumprir com seus objetivos? 

Professora Poliana: Seria estar junto, não é?! Só que aí estávamos até discutindo isso nos encontros de 
professores, é um problema tão grande que pelo menos as mulheres, a parte feminina, tinha que mudar 
a lei, as empresas ter uma coisa maior para dar essa liberdade para elas irem às escolas, tinha que ter, 
criar mesmo lei, não sei, uma coisa que desse suporte para as mulheres participarem mais da vida 



escolar dos filhos, algo que incentivasse. Quando a gente faz dancinhas, apresentações elas fazem o 
máximo para virem, mas nas reuniões, nada e por quê? Por que elas sabem que não tem abertura e que 
só vão ouvir falar do filho (referindo-se a possíveis reclamações). Até em reuniões eu não gosto e não 
falo de problema da criança, quando tem algum problema eu gosto de chamar em particular e chamar 
porque, senão constrange e aí que a pessoa desaparece mesmo e nunca mais volta. Reuniões eu trato 
mais do geral, o que está acontecendo na sala, no que pode ajudar em casa e tal. Mas tinha que ter um 
vínculo para pelo menos dar liberdade para essas pessoas. 

Pesquisador: Com relação aos conteúdos, os temas pautados em seu planejamento, você acha que as 
famílias podem ajudar? 

Professora Poliana: Ajudam, isso ajudam, mas a gente tem que conversar no começo do ano. Aí a 
gente fala, já combina que vai ter o trabalho assim, que os conteúdos são esses, os projetos são esses, 
então determinadas coisas as crianças vão falar para vocês e aí se vocês puderem ajudar, com as 
atividades, as pesquisas, por favor tentem sentar junto para ler, pois eles ainda não sabem ler e 
escrever para falar para eles para eles saberem comentar aqui na escola, não adianta trazer o papel, 
escrever e trazer de volta, lógico que tem aqueles que nunca trazem, mas tem... Você falando porque 
você consegue um número maior, agora se você não falar na primeira reunião, tem uns que também 
não vem e se você não pegar na porta ou mandar um bilhetão, alguma coisa sabe assim, para deixar 
eles mais informados, aí a porcentagem é maior, sabe eles ajudam. 

Pesquisador: Você costuma enviar atividades para as crianças fazerem em casa? 

Professora Poliana: Não como dever, uma atividade como complemento, uma pesquisa, alguma coisa 
assim, até tiveram algumas coisinhas que a gente fez manualmente e eu deixei levar para casa, feitas 
com tinta, teve mãe que não gostou muito porque suja, mas são para eles darem continuidade nada de 
lição em casa, com folhas, não, para o Infantil, não.  

Pesquisador: Qual seria o momento que você diria ser privilegiado no estabelecimento de uma relação 
com os responsáveis pelas crianças?  

Professora Poliana: No começo do ano é legal que a gente passa, mas é mais a gente eles não falam 
muito ficam mais ressabiados, na Educação Infantil é gostoso que a gente consegue conhecê-los um 
pouco mais nesse contato diário, tem algumas coisas que tem mãe que vem falar para você e você já 
pega o fio da meada ou você chama, para aquelas que trabalham também você põe no caderno de 
recados elas devolvem ou escrevem – “Olha professora eu posso tal dia, tal horário, pode me atender?” 
– Posso. A gente fala o pessoal fica aqui (referindo-se aos funcionários de apoio ficarem com a classe 
durante o atendimento). Então, nesse dia-a-dia a gente consegue. A Educação Infantil é mais fácil para 
isso do que o Fundamental, muitos já assinam até para o coitado (referindo-se ao educando) ir sozinho.  

Pesquisador: Você acha que esses tempos da rotina os quais você mencionou e as reuniões de pais são 
suficientes para que se estabeleça uma relação positiva e parceira com as famílias, dizer que as 
conhecemos, que somos conhecidas por elas? Falta tempo?  

Professora Poliana: Do que, de contato com eles? A claro, bem mais e bem estruturado para a gente ter 
um retorno. É lógico que não vamos conseguir noventa por cento, mas o pouco que vier... E com os 
que não vier a gente tenta de uma outra maneira, agora se a gente fica – Não vai dar certo, não vai dar 
certo. – Então não adianta, mesmo. Por exemplo, tentamos várias parcerias com eles lá (referindo-se a 
escola de Ensino Fundamental que fica nas imediações) e não tivemos resultados. Também do lado de 
cá (referindo-se a outra rede de ensino em que trabalha), não sei se pelo fato de tive muito pai 
problemático, mãe problemática então eles são mais afastados. Eu tive uma inclusão lá também, tive 
uma aqui e uma lá, a criança além de ser cadeirante a mãe disse que deixou ela nasceu com tudo 
atrofiado, ela tem uns quatro já comprovado clinicamente, mas eu não lembro o nome, mas assim o 
tônus dela é muito frágil. No começo ela não conseguia pegar aí ela começou, ela pegava o lápis por 
cima, descia e pegava a ponta direitinho, começou a delimitar o espaço da página, coisa que ela não 
tinha, começou a falar melhor, então muita coisa eu tive que trabalhar com ela, porque lá também é 
difícil a parte de apoio, apesar de ser semanal, não é o que eles precisavam. A mãe era muito relutante, 



sabe?! Eu queria conversar mais com ela, mas ela só começou a se soltar um pouquinho mais comigo 
depois do meio do ano, ela travava. No final do ano apresentamos uma música, a criança estava lá 
junto com a minha turminha e quando ela viu a mãe começou a chorar, aí me deu uma vontade (de 
chorar), eu me segurei. Sei lá ela olhava para as outras crianças e olhava para a filha dela, aí menina do 
céu, difícil. No final ela veio – “Ah, professora, obrigada, viu?! Eu sei que eu sou meio difícil, mas... 
no ano que vem a senhora vai estar aqui?” – eu falei que não e que a professora que estivesse daria 
continuidade ao trabalho, falei que ela também estava fazendo um bom trabalho, porque o maior 
trabalho é da mãe, falei do dia-a-dia e eu levei ela na excursão, nossa é difícil, difícil, a gente lida com 
aquilo por um tempo, mas imagina a mãe?! Por isso que eu falo, tem coisa que a gente quer xingar as 
mães, mas depois você já fica, sabe?! 

Pesquisador: Agora gostaria que falássemos um pouco sobre as reuniões de pais. Como são esses 
momentos para você, como você se prepara, organiza o espaço, qual a rotina desses encontros, o que 
costuma acontecer neles? 

Professora Poliana: Na primeira do ano eu tento expor mais o meu trabalho, então eu já falo de cara – 
Olha gente, senta espera um pouquinho porque hoje eu quero falar. – eu falo sobre o trabalho, como 
vai ser feito, os projetos do ano, na maioria das vezes a gente já consegue deixar isso no jeito para 
apresentar (referindo-se a equipe escolar). Falo sobre como eu sou, comento com eles que qualquer 
mudança de atitude na criança deve ser comunicada a mim, pois, às vezes, está acontecendo alguma 
coisa e a gente não sabe, a gente não vê, então tem que estar junto. Aqui também eu terei que chamar 
vocês por que qualquer coisa eu preciso conhecer vocês para compreender o que está acontecendo e 
porque a criança não consegue chegar nisso ou naquilo. A minha primeira reunião é mais para expor o 
meu trabalho. Muitas vezes a gente quer que eles falem também, mas eles ficam meio retraídos, não 
falam muito. Eu tento mesmo ir pegando eles do dia-a-dia. O maior conhecimento que eu tenho deles 
é do dia-a-dia. Até tem uns que vão de transporte escolar, quando a mãe vem ela solta tudo que a gente 
precisava, porque nas reuniões mesmo eu tento mostrar para eles ou por foto ou por meio dos 
trabalhos, eu e uma colega fizemos até um vídeo, porque tinha mãe que perguntava muito, as crianças 
dessa turminha eram muito medrosas... 

Pesquisador: Era o primeiro ano dessa turma na escola? 

Professora Poliana: Não era, mas eu sentia eles com muito medo. As mães perguntavam e por mais 
que a gente fale, não é a mesma coisa que mostrar. Mostrava em fotos, em trabalhinhos deles, no vídeo 
e elas ficavam todas assim (expressão de maravilhadas). Então eu dizia – Vocês estão vendo? – Tinha 
mãe que não sabia, porque tinha uma criança que era muito quietinha e a mãe perguntava – 
“Professora será que ela está se desenvolvendo, está se dando bem com os outros?” – então você 
mostrando para a mãe ela ficava mais sossegada. 

Pesquisador: Nas reuniões, que expectativas você percebeu nas famílias com relação ao seu trabalho, a 
escola? 

Professora Poliana: Eu notei que era isso mesmo, as crianças eram muito retraídas. 

Pesquisador: Queriam que você os ajudassem a se socializar, a se relacionar melhor? 

Professor: Isso, isso. Eu lembro que não tinha tanta cobrança, eles não viam muito essa parte de 
conteúdo eles queriam que os filhos aprendessem a se relacionar.  Até na parte de espaço gráfico, de 
conhecimento corporal, tudo elas foram vendo. Eu sempre guardo uma produção do primeiro, do 
segundo bimestre para no fim termos um comparativo, para eles verem mais ou menos que é difícil 
lembrar e essa questão de papel, não sei se eles guardam ou se jogam, e assim elas iam vendo isso. 
Comentavam que viam que tinha horas em que a criança falava diferente, cantavam, até na parte de 
música que a gente trabalha muito as crianças comentavam em casa e as mães falavam. Nós tínhamos 
na sala uma criança de inclusão com pouca mobilidade, então tínhamos que levá-la para lá e para cá e 
as mães mencionavam isso, o quanto isso ensina a ajudar. Elas diziam – “Nossa professora eles estão 
fazendo coisas que eles não faziam!” – então a gente vê o envolvimento, mas também você precisa dar 



liberdade para a mãe falar, senão elas ficam quietas, não falam nada, ficam quietinhas escutando. Mas 
é mais no dia-a-dia porque na reunião mesmo elas ficam mais quietas.  

Pesquisador: Então a dinâmica costumeira das reuniões é composta por uma parte de informes, 
apresentação de atividades por meios diferentes e abertura para os pais se manifestarem e 
perguntarem? 

Professora Poliana: Isso, passo os informes que são da escola, abro espaço para comentarmos sobre a 
sala na parte geral para não expor ninguém. Tinha muitas vezes que eu pegava a mãe na porta, 
mostrava as fotos ainda na maquina e falava – Vem ver o que seu filho aprontou hoje! – é no dia-a-dia 
que eu acho que é mais fácil de chegar neles. E as reuniões ficavam mais mesmo para você mostrar o 
trabalho, para os informativos ou para conversar com algumas mães que queriam ficar até depois, me 
esperavam, ficavam no final. Eu ficava sempre disponível. Tinha muitas coisas que a gente queria 
passar de informações para elas se movimentarem, irem atrás. Eu usei uma reunião todinha porque 
minha turma está indo passar o último ano da Educação Infantil no prédio da escola de Ensino 
Fundamental, eles falaram que separariam os horários livres dos pequenos do que normalmente é dos 
grandes, mas não vão. Terão que adaptar os banheiros, o mobiliário, então falei para os pais que eles é 
que tem que cobrar essas adaptações do poder público. Disse a eles que peçam para entrar e verificar 
em que condições as crianças estão sendo atendidas. E a criança que tem deficiências motoras, que não 
para na cadeira?! Tem que tem alguém ali para ajudar. Ela ainda não abre totalmente a palma das mãos 
e se alguém pisar nas mãos dela, quebram-se os dedinhos, tem que informar, as crianças sabiam disso 
aqui, mesmo assim era um cuidado permanente, se não informar... É necessário um trabalho formativo 
nas reuniões também, não adianta só a escola, os pais tem que ver, tem que ir atrás de seus direitos, a 
gente tem força até certo ponto, agora os pais tem muito mais. Eu falo – Vocês não sabem a força que 
vocês têm. – 

Pesquisador: Quando a família não pode estar presente nas reuniões como você faz com que ela tenha 
acesso ao discutido? 

Professora Poliana: Aí é sempre assim, tem vezes que a gente até liga. Eu já cheguei a ligar aqui da 
sala, mas é muitos... Essas são aquelas... As que não vem mesmo não é nem tanto por trabalho porque 
essas daí arrumam um jeito e vem, é porque é mesmo problema familiar, é porque é mãe que não está 
muito interessada em filho, sabe?! A gente vai vendo nas mochilas deles, em tudo deles a gente 
percebe a atenção da mãe, mas essa tem que chamar. Você chama, põe a direção no meio, liga e diz – 
Olha, você está sendo convocada para conversarmos. – mando bilhete e aí elas vem, aí aparecem, mas 
é aquilo também, né?! Eu tive um educando, chamei, chamei aí veio o avô, o vôzinho coitadinho: os 
olhos encheram de água e eu não falo xingando, eu falo bem... – “É minha filha, viu professora, eu não 
sei o que fazer.” – no fim o marido tinha largado dela e esse não era nem o pai da criança e aí ela 
ficou... Surtou lá e deixou o menino de escanteio e o menino vinha muito machucado e falava que 
tinha sido o irmão mais velho, mas era muito, muito hematoma, a mochila do menino vinha sem nada, 
todo descabelado, tinha piolho mesmo de cabelinho curto e ele tinha um olhinho desse tamanho 
(demonstrando com as mãos olhos grandes), ele era lindo o menino e ele estava indisciplinado, batia 
nos outros, mas é lógico só apanhava. Falei para o avô que ele tinha que chamar a mãe e foi então que 
ela veio, mas ela chorou, você vê?! Mas temos que chamar para a responsabilidade, eu falei, nessa eu 
larguei – A senhora viu o jeito que ele está vindo para a escola? Vê que a mochila dele vem sem nada? 
Eu não deixo ele sem material, mas ele nota a diferença entre ele e os colegas. A senhora vê que ele 
vem todo descabelado e cheio de remela? – falei mesmo.  

Pesquisador: Você acha que essa conversa surtiu algum efeito? Alguma melhora pode ser notada? 

Professora Poliana: Ela melhorou, mas eu consegui trazer essa mãe já era começo de outubro. Não 
conseguia, não conseguia. Nem os avós, e as moças do transporte escolar que ele usava diziam que 
davam os recados, mas que deixavam a criança em uma vizinha. Transporte escolar afasta ainda mais 
a família da gente.  

Pesquisador: A escola teve algum projeto que em algum de seus momentos envolveu as famílias? 



Professora Poliana: Teve o de sustentabilidade, fizemos até palestra com a escola aqui (referindo-se a 
escola de Fundamental, mais uma vez) e a empresa aqui perto fez parceria com palestra, mas a nossa 
palestra não teve tanto retorno, tivemos a participação de três pais. 

Pesquisador: Então, foram projetos/formações para as famílias e não atividades envolvendo a 
interação das crianças, professores e funcionários com as famílias? 

Professora Poliana: Não, não os trabalhos desenvolvidos aqui eram levados para casa e eles devolviam 
em forma de pesquisa a gente tentava abranger nesse ponto, mas a gente não... Exposição, para 
conhecimento dos trabalho e palestra para eles, esse foi o projeto que a gente mais tentou abranger, 
mas não teve um contato maior, não teve não da escola mesmo. 

Pesquisador: Pensando o trabalho com as famílias, nos horários de trabalho pedagógico coletivo, entre 
os pares, você acha que tem trocas de experiências? Que há um compartilhamento de experiências a 
ponto de te ajudar ou permitir que você ajude um colega?  

Professora Poliana: Quando há interesse. Tem coisas que assim, a gente nota nos horários de trabalho 
pedagógico coletivo quando há interesse meu e da outra pessoa, mas se a outra pessoa não está 
interessada o encontro não vale de nada. Eles falam que horários de trabalho pedagógico coletivo pode 
ser usado para trocas de experiências, mas também se troca experiências quando o outro quer. Eu já 
notei muito a gente ir buscar, organizar e trazer e depois a pessoa não está nem aí. Mas também por 
outro lado foi o que a diretora falou que ela também estava tentando e em alguns ela conseguiu 
oferecer alguns cursos pequenos, trazer alguém para falar dentro de algum tema que a gente queira 
aprender, aí eu acho legal. Mas muitas vezes, aqui os horários de trabalho pedagógico coletivo viram 
esse besteirol da prefeitura, essas tarefas maçantes que acabo eu escrevendo pelo grupo todo, entrego e 
fica assim. Então é um encontro que não tem muito...quantas vezes pedimos à direção que nos 
liberasse para fazer coisas das crianças e aí ela libera, mas muitas vezes vem de lá (Secretaria 
Municipal de Educação) coisas nada a ver.  

Pesquisador: Você sente maior qualidade no trabalho de formação continuada da outra rede em que 
trabalha? 

Professora Poliana: Sinto, não pelo fato que lá é tudo meio imposto, mas eles tem...são mais 
organizados, o sistema deles é um pouco mais avançado e os cursos e as formações são bem melhores. 
Aqui a gente tinha, há muitos anos atrás a gente tinha cada formação, eles mandavam cada pessoal que 
a gente... A gente usava na sala de aula, agora aqui, não. Por exemplo, a gente fez avaliação dos cursos 
oferecidos esse ano, que proveito que tivemos? Tem curso que não foi nem concluído, falta de 
informação, de planejamento. Nessas paradas5, nada a ver, vem uma pessoa com um chumaço de 
folha, entrega e diz – vocês sentem e discutam?! Isso está bem longe de ser formação. Na outra rede 
tivemos algumas formações, eu tenho muita dificuldade para trabalhar com atividades de movimento, 
é uma área que eu não gosto muito, então preciso de uma formação maior para ver ser caminho. Eu 
não gostava muito de música e foi com as formações de lá que passei a gostar. No ano passado teve 
projeto de música, aí sim! Era um professor que sentava com o violão na sala... Ele me ensinou tanta 
coisa. Eu passei a gostar de bandinha, essas coisas porque ele ensinou a gente. Ele deu uma formação, 
mesmo. 

Pesquisador: Queria que você comentasse agora sobre suas condições de trabalho para estabelecer 
uma relação positiva com as famílias, para estabelecer parcerias. Você acha que tem obstáculos para 
organizar espaços com as famílias? Se quisesse receber os familiares dos educandos para uma oficina, 
uma atividade conjunta isso seria facilitado? Teria materiais, apoio humano? 

Professora Poliana: Olha o pessoal reclama muito – ah, essa escola não tem isso, não tem aquilo!, Mas 
de uns tempos para cá, de uns dois anos para cá até que a gente tem tido um acervo interessante, tem 
podido desenvolver um trabalho bom. O que eu noto é que quando a gente quer fazer uma coisa 

                                                           
5 Parada Pedagógica é o nome dado a encontros de formação realizados pela rede toda com frequência mensal ou bimestral, 
de acordo com o calendário letivo. 



diferente com relação a trazer os pais o grupo (referindo-se aos professores que compartilham da 
mesma equipe escolar) barra um pouco e aí a gente fica meio assim de fazer, eu já fiz algumas coisas 
diferentes, mas a gente nota quando as pessoas não querem.  

Pesquisador: E que coisas diferentes você já fez ou sentiu vontade de fazer? 

Professora Poliana: Ah, queria fazer um dia diferente, até mesmo em reunião de pais poder expor um 
vídeo, mas com isso o pessoal já olha torto e não é nada de mais, você não quer ser mais, mas é difícil. 
Então tudo assim, tem que girar em torno, tem que ir com muito jeito, mas ainda bem que a direção 
apoia. 

Pesquisador: Então, você tem amparo material e da direção para desenvolver ações com a família, mas 
vê resistência no grupo para um trabalho dessa natureza? 

Professora Poliana: Isso, do grupo, a resistência está no grupo. A direção sempre ficou aberta, precisa 
ela compra, providencia, isso quando não é a gente mesmo que compra, quando é uma coisa que 
queremos fazer muito. Minha parceira de turma (referindo-se a colega que também tem uma classe de 
mesma faixa etária) também é muito legal, ela e o outro professor, só uma outra colega que é meio 
assim, mas a turma do nosso período é legal, a gente leva ela e consegue fazer. Mas a escola... Nem 
todo mundo quer fazer e precisamos chegar em um meio termo. Com relação a escola temos o amparo 
necessário sim, essa escola tem de tudo, tem bom espaço e pode ter bastante por fazer, estética não 
está bonita, mas com relação a ter as coisas... Não se pode falar que não se trabalhou algo porque não 
tinha suporte.  

Pesquisador: Tem algum projeto/ação que você gostaria de desenvolver com os educandos e suas 
famílias, mas essa pressão do grupo lhe pareceu ser um empecilho?  

Professora Poliana: Tem sim, o de música. Até esse ano acho que a direção vai comprar a ideia. Eu 
falei para a direção para acrescentarmos como uma ação dentro de um projeto nosso, pois eu não 
quero por mais projetos, senão os colegas vão querer me matar. Essa é uma forma de ter um aparato, 
pois a direção conseguirá assim, planejar o uso de um dinheiro com o projeto. Daí a gente busca 
alguma coisa do Departamento de Cultura da cidade, também para ver no que eles podem ajudar. Vai 
ser muito legal. 

Pesquisador: Então seria um projeto de música com ações que congregariam familiares e educandos? 

Professora Poliana: Isso. Isso. Porque dá com os pais juntos, fica muito mais sossegado. Na outra rede 
a gente fez um bonito trabalho com pais, crianças, com outras turmas, foi bacana! 

Pesquisador: A ideia então é que família e educandos aprendam a tocar instrumentos? 

Professor: Não, apenas que se familiarizem com a linguagem musical, que brinquem. Nós tivemos 
curso para aprender a tocar, eu queria aprender a tocar violão, mas não deu por causa dos filhos. O fato 
é que quando a gente aprende é diferente... Eles colocavam os pais juntos, a gente teve uma formação 
que tinha muita dinâmica com instrumento, esse ano também teve uma formação como essa, mas 
nessa só participaram os pais do Conselho (referindo-se ao Conselho de Escola) foram três, mas o 
professor ensinou a brincar com os filhos por meio de alguns instrumentos que podem ser feitos em 
casa, porque ele não vai ter instrumentos em casa e a gente também não tem... Muito gostoso, mas eu 
aprendi a gostar, porque eu também não gostava. Por isso, que eu digo que se fossem oferecidos 
cursos bons o pessoal iria gostar. 

Pesquisador: Qual característica sua ou do seu trabalho que você diria que aproxima as famílias de 
você e da escola? 

Professora Poliana: Os filhos deles, porque a gente pega amor. Acho que característica é a afetividade, 
porque sem ela eles se fecham, não vem e se vem, travam. Eu nunca imaginava isso dessa mãe 
(referindo-se a mãe com um dos filhos afeminados) que ela tratava o filho assim, se eu não abrisse 



para ela, não falasse, não vem, não vem. Eu sei que tem uns sem educação, mas se falar de forma mais 
seria eles acabam ficando na deles, porque a gente encontra família de tudo quanto é jeito.  

Pesquisador: Das coisas que você viveu esse ano com relação às famílias dos educandos e a dinâmica 
de seu trabalho, há alguma coisa que você faria diferente? Como? 

Professora Poliana: Eu acho que tem algumas coisas que eu descobri muito tarde, mas ainda acho que 
foi mais pelos problemas que eu tive na minha vida. Tive problemas sério com meu esposo com 
depressão, problemas do trabalho dele, aí veio meu filho com o braço quebrado, eu descobri um 
problema no útero, veio tudo de uma só vez. Então, de certa forma eu deixei um pouco, deixei mesmo. 
No segundo semestre tiveram coisas que fui percebendo e pensando – Aí caramba! – Percebendo que 
podia ter trabalhado mais, assim acho mesmo que foi por causa desse momento meu. 

Pesquisador: Como você se atualiza profissionalmente? 

Professora Poliana: Ultimamente, é muito pela internet. Tudo pela internet, não adianta te falar que 
estou... Tudo pela internet. Até eu tento, ultimamente tenho lido muitos livros espíritas, são livros de 
cabeceira que eu gosto e fico ali (faz gesto de folhear livro)..., mas de parte de instrução é mais a 
internet que eu uso. Faço também os cursos que a outra rede oferece em período de trabalho, foram 
dois cursos esse ano, os pequenos cursos, essas pequenas formações e internet.  

Pesquisador: Você sente falta de alguma coisa no que se refere à formação? 

Professora Poliana: Eu queria voltar para a faculdade, estudar mesmo, mas aí vem o remorso de deixar 
meus filhos, ai uma coisa esquisita! Eu quero, mas fico com dó deles, não sei se fiquei muito com os 
dois, tenho dó... Mas queria voltar, fazer um curso poder sair e fazer, mas... 

Pesquisador: A relação com as famílias foi em algum momento de sua formação inicial ou continuada 
um conteúdo curricular, de estudos? 

Professora Poliana: De jeito nenhum, não. Olha que o meu magistério foi um magistério muito bom, 
acho inclusive que um dos últimos, eu gostei aprendi mesmo, porque na Pedagogia foi só... Eu aprendi 
mesmo e fui ali só...nem na parte de Didática, não passam isso para a gente, essa visão que a gente tem 
que ter com eles. A gente descobre que a criança tem família quando chega na escola. 

Pesquisador: Nem na especialização? 

Professora Poliana: Não, na pós também discutíamos só a criança, nunca estudamos a fundo o quanto 
a relação da escola e da família pode interferir no desenvolvimento da criança. Nunca nos indicaram 
um autor onde fosse possível buscar isso, nunca. Tem tantas coisas que eles tinham que rever. Em 
Pedagogia tem curso até acabando. 

Pesquisador: Você participou da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da escola? Acredita que 
ele seja um documento que contenha as famílias dessa realidade tal como são? Que as famílias 
participaram da sua construção?   

Professora Poliana: Participei. Acho que é um documento que tenta, mas não consegue apresentar os 
ideais da escola tão juntos das famílias. Teve uma ação... Tiveram questionários para as famílias 
responderem, um cuidado com a caracterização da comunidade, tudo isso teve, mas agora no final do 
ano tivemos uma ação de ir às casas das famílias para verificar se as informações de endereço e 
caracterização familiar batiam, mas... Eu sei que não é nossa função, se as colegas me virem falando 
isso elas me xingam, mas você ver a realidade aí você pensa – como que eu vou pedir isso? – sabe 
assim, então eu achei muito legal. Tinha rua pela qual eu passo todos os dias e nem sabia o nome, foi 
uma oportunidade de aproximação, eu sei que o nome da rua não é tão importante, mas até de 
localização dos educandos, quantos anos eu estou aqui? Eu parei para pensar nisso, estou há 
quatrocentos anos aqui e nunca tinha visto aquela parte lá (referindo-se a uma das regiões do bairro). 
Um monte de coisas que fui vendo que não sabia. Eu estava em uma casa, olhava por cima do muro e 



já via uma outra mãe que eu conhecia. Estava lá, vendo toda a infraestrutura com a qual moram, gente 
com bebezinho novo e uma grande quantidade de remédios. Eu fui em uma casa, coitadinha ela ficou 
até com vergonha, não era sujeira, mas era bagunça, também com “quatrocentos” morando junto, 
bebezinho doente... (demonstra expressão de decepção).   

Pesquisador: Se há um distanciamento na relação entre escola e família, quem é os principal 
responsável? 

Professora Poliana: Acho que os dois, mesmo assim com tudo que a escola coloca ela barra um 
pouquinho a entrada da família, não barra?! Não sei se o grupo (equipe docente) fica meio assim, não 
quer deixar ou quer passar aquela visão... Não sei, que vem já da nossa formação que sempre foi: 
professor, escola e pais (indicando com as mãos uma hierarquia respectivamente decrescente), não sei 
se é já da formação da gente que sempre dá uma travada, não sei, mas acho que a culpa é dos dois. 
Acho que a população é muito carente de informação, mesmo com esse monte de informação que a 
gente fala tem coisa assim que: e alguém tem que passar essas informações para as famílias e eu acho 
que é a escola. 

Pesquisador: De uma forma mais ampla como você avalia a relação desta unidade educacional com as 
famílias? 

Professora Poliana: É meio assim, até certo ponto, porque tenho que falar para você que já vi umas 
coisas por aí também... Chega até os pais apenas até um certo ponto e já bloqueia ali.  

Pesquisador: A que você atribui esse bloqueio? 

Professora Poliana: Acho que é o professor que quer se proteger. É um tipo de acho que já vem até da 
educação da gente mesmo. Envolve manter a hierarquia. 

Pesquisador: Se você fosse dar uma nota de zero a dez para a relação que essa escola mantém com as 
famílias, para o cuidado que dedica a isso, para a iniciativa do grupo, para a liderança nessa direção? 

Professora Poliana: O grupo, se você tiver uma lábia você leva, mas tem que ter muito jogo de cintura. 
O trabalho acontece, umas com a cara meio assim, mas acontece. É que eu gosto dessa escola, parece 
que as coisas se misturam um pouco. Para essa escola, para a gestão, tudo daria de sete a oito. Você vê 
que está indo muito para o outro lado, então você puxa para o outro, vê algumas coisas erradas, mas 
acha que pode relevar tenta falar de uma outra maneira. 

Pesquisador: Quando você esteve na coordenação do trabalho pedagógico, como mencionou, você 
teve a preocupação de orientar sobre a importância da relação positiva entre escolas e famílias?  

Professora Poliana: A sim, e uma coisa que eu sempre tive e se voltar a ocupar esse tipo de cargo 
sempre vou ter é a posição de ficar do lado do grupo (equipe docente), para mim se você unir o 
grupo... Lógico que tinha casos com pais, aí a direção... Lógico que você tem que acolher o pai, 
informar, não deixar, depois vai lá e acalma o professor ou quem for e depois tenta colocar para o pai, 
mesmo que o professor tenha feito a maior caca da vida, para que ele ainda tenha uma visão boa da 
escola. Não deixar também professor com raiva do grupo é tudo jogo de cintura, porque você tem que 
fechar com o grupo e combinar – olha a gente tem que trabalhar legal, tem que informar, tem que 
deixar os pais, se ele não tá tentar trazer com toda a calma, mas eu sempre vejo o grupo de uma 
maneira... Se você tiver um grupo bom (sinalizando com as mãos entrelaçadas) do teu lado você 
consegue realizar trabalho, porque se não está do seu lado eles não fazem nada... A gente vê! Tem 
hora que a gente até tem boa intenção, mas se eles não estão do lado, eles não fazem.   

Pesquisador: Em toda a sua carreira qual foi sua maior realização? 

Professora Poliana: Eu peguei muito o primeiro ano, então quando eles começavam a ler eu ficava 
muito feliz e agora que eles estão tirando o primeiro ano da gente eu fico triste. Teve um ano que eu 
fiz um jogral, eles estavam lendo, não era decorado, você vê que eles estão levando alguma coisa. As 



mudanças de comportamento deles, mas quando eles estão lendo e você vê que eles entenderam o 
sistema da escrita é muito gratificante. Com relação aos pais, porque tem pai que nem liga, mas tem 
pai que vem e fala – você fez a diferença – porque a gente que é pai nota o progresso dos filhos, nesses 
momentos a gente fica contente.  

Pesquisador: Você acha que existem diferenças qualitativas no trabalho docente e na aprendizagem 
das crianças quando há uma aproximação entre a escola e a família e quando não há? 

Professora Poliana: Existe, existe sim. No começo da minha carreira eu não tinha muito contato até de 
medo mesmo dos pais, eu ficava meio fechada, a gente fica mesmo, não sei se por falta de 
conhecimento, de maturidade, de informação, então a gente fica meio assim, sem saber o que está 
passando na cabeça do pai, se está gostando, se não está. Você não vê, não tem acesso. Com os anos 
vamos vendo como fazíamos, vamos nos avaliando. Vemos que longe das famílias não sabemos se 
nosso trabalho realmente está tendo efeito. Esse ano no primeiro semestre pude perceber como o 
emocional da gente, também interfere, com os problemas que tive no segundo bimestre eu parei, 
totalmente. Muitas vezes eu nem entregava eles para os pais porque eu não estava bem mesmo. Muitas 
vezes ia levar meu filho para fisioterapia, trocar curativo e mais não sei o que, às vezes eu saia mais 
cedo, outras vezes eu nem vinha, outras chegava tarde. Os pais nem me viam. 

Pesquisador: Nesses momentos em que você se viu mais distante das famílias e dos educando, você 
sentiu que seu trabalho ficou mais difícil? 

Professora Poliana: Ficou. Foi muito mais difícil, eu notei. Depois do terceiro bimestre para o quarto 
que pude me aproximar mais das famílias fui vendo as deficiências que tinha deixado para trás, as 
lagunas que não havia preenchido. Mas sei que não tinha como, aquele momento que vivi era um 
momento que por isso, que a gente fala que quando mexe com a gente, mexe com tudo, tratando-se de 
filhos ainda!  

Pesquisador: Tem alguma informação que você gostaria de acrescentar a tudo o que conversamos 
aqui? 

Professora Poliana: Eu só acho assim, eu queria que a prefeitura daqui tivesse uma visão, não é 
questão de querer uma coordenação que viesse e impusesse, não, mas eu queria que a formação fosse 
melhor, tivesse uns cursos, uns projetos legais, nada para... Que tivessem uma visão mais planejada, 
parece que eles estão sempre engatinhando. Não entendo, não entendo se as pessoas que estão lá para 
um lado que não tem nada a ver... Não sei, não sei. Eu queria que tivesse uma pessoa que visse 
realmente, que tivesse eu passei quase toda minha carreira aqui, bem dizer toda. Um governo é muito 
autoritário, o outro não sei o que, o outro não sei o que...Eu sei que sistema político vai ser sempre 
assim, mas eles não engrenam em alguma coisa, a prefeitura de Suzano não tem ainda uma cara, outras 
cidades já tem, mais pulso firme, mas têm. 
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Pesquisador: o pesquisador inicia a entrevista agradecendo a participação da entrevistada e lhe 

apresentando o termo de consentimento livre e esclarecido, que lhe recobre de garantias de toda a 

natureza quanto ao sigilo sobre suas informações pessoais, apresenta as finalidades da pesquisa e lhe 

garante a ciência acerca dos resultados produzidos pela mesma, entre outros. 

* * * 

Pesquisador: Para iniciarmos a entrevista gostaria que você me contasse como e porque você decidiu 
ser professora? 

Professora Mônica: Eu não me lembro muito bem dos meus professores, não fiz Educação Infantil, 
não me lembro muito do Médio, nem do Fundamental, não tenho muita recordação. Eu era uma aluna 
mediana no sentido de que não tinha muito destaque. Eu frequentava a igreja evangélica na mesma 
época. Quando eu fiz mais ou menos dezoito anos, dezessete eu fui convidada por uma diretora de um 
curso que prepara professores para trabalhar a bíblia com crianças, ela me convidou para fazer o curso 
daí que se abriu o leque. Ela insistiu para eu fazer, ela achava que eu tinha um potencial que eu mesma 
não tinha visto e então ela me convidou para fazer o curso e depois que eu fiz, foi em mil novecentos e 
oitenta e três, depois que eu fiz se descortinaram um monte de possibilidades. Depois eu fui fazer um 
curso de aperfeiçoamento em regime de internato que era direcionado a lideres de outros professores 
de crianças. 

Pesquisador: Isso tudo com dezoito anos? 

Professora Mônica: Isso, com dezoito para dezenove. Ela me apoiou desde o começo, éramos vizinhas, 
da mesma igreja, ela é minha mentora. Ela trabalha em uma instituição na qual que sou voluntaria, que 
é uma organização que tem sede em mais de duzentos países atuando no sentido da evangelização de 
crianças, só no Brasil a instituição já tem setenta anos. Quando eu voltei desse curso de lideres ela me 
convidou para dar aulas nesse curso em que eu tinha sido aluna e a partir daí outros cursos me 
chamaram, ela percebeu que eu tinha muito talento para contar histórias, então comecei a me 
aperfeiçoar nessa área dando aulas só sobre isso, me convidavam para dar aulas em outros cursos 
sobre isso em outras cidades, me chamaram para dar seminários em congressos nacionais da 
instituição, o que eu fiz em três oportunidades. Quando me mudei para Suzano, isso tudo foi na cidade 
X há vinte e dois anos atrás, aí me interessou fazer, eu tinha começado a fazer magistério na cidade X 
só que não terminei, concluindo aqui em uma escola particular. Deste ponto, fiz o concurso público e 
estou na cidade de Suzano desde essa época.  

Pesquisador: Você vinha em uma atividade muito vinculada a sua religião, quando você passou a 
pensar em ser professora no ensino regular? 

Professora Mônica: Quando eu comecei a dar aulas, quando comecei a dar aulas para as crianças na 
igreja eu vi que era a minha praia eu me identifiquei demais com aquilo, eu ia para outras cidades, 
contava histórias nas escolas públicas, porque eles têm esse trabalho (referindo-se a instituição 
religiosa) eu ia para varias cidades. Aqui em Suzano cheguei a dar aulas no bairro Y e Z (referindo-se 
as aulas de evangelização), então tudo o que eu mais gosto é estar com as crianças, mas eu fui 
descobrir a partir do que ela viu em mim e que eu não tinha visto. Quando ele me chamou para ver o 
curso eu fui porque a minha colega tinha feito, fui meio que sem compromisso, mas eu gostei muito 
foi a partir dali que as coisas começaram a acontecer. 



Pesquisador: Como sua família viu esse seu ingresso na docência? Essa transição de aluna para 
professora. Você teve apoio? Sua família lhe dizia para seguir nessa atividade? 

Professora Mônica: Não, não. Minha família na época era a minha mãe que poderia me dar apoio, ela 
não atrapalhou, mas também não me incentivava. Apoiava-me quando precisava, viu que era uma 
escola minha, confiava na minha mentora e as coisas estavam se encaminhando. Ela me liberou para 
ficar fora os três meses do curso em uma cidade do interior e nada do que eu fazia era remunerado, 
tudo era voluntário. Davam-me ofertas que era uma forma de ajuda de custo, mas totalmente 
facultativo o trabalho era voluntário, todo trabalho nessa área é voluntário.  

Pesquisador: Quando você caminhou para a docência no ensino regular você tinha anseios 
financeiros? 

Professora Mônica: Meu marido me incentivou a trabalhar, ele dizia que eu precisava trabalhar, eu não 
tinha meu filho ainda, ele dizia que eu precisava trabalhar, que era importante, que eu veria a vida com 
outros olhos, conheceria o mundo, porque eu era muito assim na igreja, eu liderava o departamento de 
crianças na igreja e ele sempre falava que eu precisava trabalhar. Eu fiz o magistério, terminei, aí 
pintou o concurso e eu falei: então vou prestar. Coloquei-me super bem e entrei logo na primeira 
chamada, meu marido sempre me apoiou ele só não me apoia quando ele vê que eu exagero. Mas eu 
não tive ninguém que me dissesse que estava perdendo tempo ou fazendo uma coisa sem valor, não, 
nunca.  

Pesquisador: O que você esperava do ambiente escolar depois de ter saído deste espaço da igreja? 

Professora Mônica: Eu não tinha muita expectativa, eu não conhecia nada, entendeu? Eu fui levando, 
fui aprendendo, mas sempre muito dedicada. Mesma dedicação que eu tinha na igreja eu trouxe para o 
meu trabalho e não deixei de trabalhar na igreja, eu continuei paralelamente, mas não tinha muita 
expectativa, fui aprendendo, fui vivendo, fui conhecendo.  

Pesquisador: Como era a relação entre a escola em que você estudou e a sua família? Você percebia 
que havia vínculos entre elas? Como era a relação mantida? 

Professora Mônica: Não, não era assim era aquele jeito de eu estudei na época da ditadura militar, 
então a relação era completamente diferente. A minha irmã, ainda quando foi para a faculdade meu pai 
falava – Cuidado, minha filha é muito perigoso! – porque estávamos na ditadura militar, mas a gente 
nem entendia isso, mas ele sabia, a gente não, então a relação escola-família era: escola – autoridade, 
família – obedece. Era aquela coisa, a escola sabe mais que a família, a criança não tem direito a falar 
e a gente sempre teve essa educação bem patriarcal, mesmo meu pai tendo saído de casa, assim a gente 
respeitava, e ainda respeita, muito a autoridade, então não tinha nenhuma proximidade, nem do 
educando com o professor e nem da família com o professor.  

Pesquisador: Você mencionou que seu marido lhe apoiou no ingresso na docência, em que momento 
da sua formação vocês se casaram?   

Professora Mônica: Eu estava fazendo o magistério, estava fazendo. Nós nos casamos e fomos morar 
em frente à escola que tinha magistério e eu comecei a fazer.  

Pesquisador: Quantos anos você tem? Além do magistério, você se mantém trabalhando com 
evangelização? 

Professora Mônica: Quarenta e sete. Sim, com evangelização e formação de professores para 
evangelização. 

Pesquisador: Você acredita que haja mais alguma informação sobre o que foi determinante em sua 
vida para que você fosse professora? 

Professora Mônica: Meu pai foi fazer faculdade bem depois que separou da minha mãe, na igreja eu 
sinto que eles investiam bastante na gente, na igreja, eu sinto que a gente era uma família sem projeção 



na igreja, mas a gente, eu e a minha irmã tínhamos talento para as coisas e eles investiram na gente, 
então desde pequena estamos acostumadas a liderar, a se projetar, a falar em público, nos sentíamos a 
vontade eles investiam, davam oportunidade, então a gente participou de um monte de coisa, 
ganhamos festivais de musica evangélica no estado, fazíamos essas coisas muito envolvidas com 
música, então algumas pessoas investiram na gente quando nem sabíamos que elas estavam 
investindo, só aproveitávamos as oportunidades, o que aparecia, nos fazíamos, então eu sinto que isso 
influenciou bastante a minha formação, muito mesmo, inclusive uma coisa bem importante é que a 
minha relação com as famílias dos minhas crianças é totalmente influenciada pelas experiências que 
eu tive com as famílias dos meus alunos da igreja, porque as famílias dos meus alunos das igrejas são 
meus amigos, nós frequentávamos a casa uns dos outros, então eram pessoas próximas, assim eu tinha 
relações próximas com essas pessoas e eu trouxe isso para escola, então não me assusta me relacionar 
com os pais, para mim é uma coisa natural faz falta se eu não me relacionar porque é uma coisa que 
completa o meu trabalho e eu trouxe isso da experiência da igreja.  

Pesquisador: E quem a levou para a igreja? 

Professora Mônica: Meus pais já frequentavam aquela igreja, desde novos, desde antes de se casarem. 

Pesquisador: Então desde sua infância a igreja era um espaço cultural presente? 

Professora Mônica: De tudo, de lazer, tudo, tudo era na igreja. Outra coisa que eu trouxe também da 
igreja foi a participação nos congressos, na igreja a gente frequentava muitos congressos, seminários, 
muita formação continuada e quando eu vim para trabalhar na escola pública eu trouxe isso também, 
eu sempre financiei do meu bolso, então quando as coisas chegavam na rede eu já havia visto nos 
congressos, nos seminários. Foi outra coisa que eu trouxe da experiência religiosa.  

Pesquisadora: Em que anos você se formou no magistério e na Pedagogia?  

Professora Mônica: No magistério me formei em mil novecentos e noventa e cinco, em noventa e seis 
entrei na rede. A Pedagogia foi em dois mil e nove e a Psicopedagoga terminei agora em dois mil e 
onze. 

Pesquisadora: Você sempre estudou em escolas públicas? 

Professora Mônica: Sim, só o magistério que eu terminei na privada, mas até o magistério eu comecei 
na pública na minha cidade natal. As outras foram na privada, tanto a Pedagogia quanto a 
Psicopedagogia.  

Pesquisador: Você tem filhos, não é? Quantos são? Onde eles estudam?  

Professora Mônica: Tenho, são dois um menino e uma menina que sempre estudaram em escolas 
públicas. 

Pesquisador: E você sempre trabalhou na escola pública ou já esteve na escola particular? Há quanto 
tempo está nesta escola? 

Professora Mônica: Nunca, nunca. Nesta escola estou já há doze, quase treze anos, mas tem gente mais 
velha que eu aqui (risos). 

Pesquisador: Sempre na Educação Infantil? 

Professora Mônica: Sempre na Educação Infantil. Eu não escolhi, eu fiz concurso, achei que a idade 
era legal e me identifiquei demais com a Educação Infantil, não que eu não goste das outras idades, 
tanto que na igreja eu tenho dado aulas nesses últimos anos para pré-adolescentes, então não tenho 
problemas e a idade que eu sempre me identifiquei no começo do meu trabalho na igreja era com os 
juniores que são os pré-adolescentes, mas eu me identifico demais com a Educação Infantil por que eu 
gosto dessa coisa da história, do lúdico, da imaginação e eles mergulham de cabeça nisso daí, tem 
maior receptividade dessas propostas.  



Pesquisador: Além de sua jornada diária na sala de aula, quanto tempo diário você dedica ao seu 
trabalho? 

Professora Mônica: Além dessas quatro (horas), mais uma hora e meia, por aí.  

Pesquisador: Como você usa seu tempo livre? O que procura fazer com ele? 

Professora Mônica: Acho tão gozado, uma colega da Psicopedagogia recentemente falou que em seu 
tempo livre queria dormir (risos). Quando eu chego em casa... Das seis da manhã às sete da noite é só 
“pauleira”, quando eu chego em casa que é meu tempo livre eu vou ver seriados na TV paga, para 
relaxar. Vejo jornal, ver televisão, até ler, no momento não tem sido minha primeira opção e olha que 
eu adoro ler, mas a noite eu não sou ninguém para produzir, eu sou mais para relaxar e receber. Se for 
para ler de dia, de manhã: tudo bem, mas ultimamente nem tempo para ler eu tenho.  

Pesquisador: Quanto você diria que você gosta de ser professora? 

Professora Mônica: Cem por cento, cento e cinquenta, duzentos...! Eu estava falando ontem com 
outras professoras e uma delas virou para mim e disse: – Se eu soubesse que era assim, hoje se fosse 
para eu ingressar eu não ingressaria mais. – Acho que ela sempre trabalhou com a Educação Infantil e 
conversando ela ainda falou que a gente está no paraíso, pois o Ensino Fundamental é outra coisa e eu 
disse para ela que não me vejo fazendo outra coisa. Nesse ponto ela disse assim: – Mas a gente não 
pode fechar e dizer que nunca faria outra coisa! – Mas não, não é que eu nunca faria outra coisa, mas 
que o que me dá mais prazer não tem nada profissionalmente ou ministerialmente, que me dê mais 
prazer que estar com as crianças. 

Pesquisador: Então, se pudéssemos rebobinar até o dia em que você escolheu ser professora e você 
tivesse oportunidade estável de ser qualquer outra coisa, estudar e atuar em qualquer outra profissão, 
você escolheria ser professora novamente? 

Professora Mônica: Com certeza, com certeza. 

Pesquisador: Agora pensando um pouco nos educandos, como você os vê? O que acha que eles devem 
receber na Educação Infantil, qual o papel da escola nessa faixa etária?  

Professora Mônica: Eu acho que eles são pessoas mesmo em formação e eles andam muito diferentes, 
eles são realmente muito mais estimulados, então a escola na verdade na Educação Infantil ela não é a 
única fonte de conhecimento, está longe disso eles veem com um monte de informação, mas a escola 
tem um papel preponderante, eu falava com os pais essa semana que eu sinto que é um trabalho de 
parceria mesmo, porque eu sozinha não poderia ter feito tudo que nós fizemos e eles sozinhos também 
não tem condições de fazer tudo o que nos realizamos, então quando a gente avalia o percurso da 
criança do inicio do ano até aqui a gente vê um desenvolvimento tão grande, a olhos vistos: na 
maneira de se colocar, na maneira de resolver conflitos, na questão cognitiva, relacional, todos os 
aspectos, até fisicamente que não foi só a escola, não dá para ter sido só a escola, ela não dá conta, não 
dá conta, mas acho que a escola pode motivar os pais a investirem mais. O fato das crianças estarem 
em formação, eu vejo o meu trabalho como um trabalho tão importante, mas tão importante, ainda 
mais sendo a primeira professora da maioria porque eles podem gostar ou desgostar da escola nesse 
momento, meu papel pode influenciar para o resto da vida, então acho que eu fico muito feliz com a 
influencia que exerço sobre eles e muito preocupada em falhar, quando eu falho e percebo que falhei 
eu fico muito preocupada mesmo e fico muito triste quando eu vejo o “infanticídio” nas séries 
seguintes, quando vejo que uma criança que estava na minha turma, que era a alegria em pessoa, era a 
produção em pessoa, a criatividade em pessoa ela vai “morrendo” aos poucos, na Educação Infantil, 
ela vai morrendo um pouquinho a cada ano. É triste, é muito triste mesmo, porque ela tinha um mundo 
de possibilidades se ela continuasse daquele jeito, mas elas não continuam. Por outro lado, algumas 
resistem e enfrentam quem quer castrá-las e eu acho isso ótimo, mas todo meu trabalho é em cima da 
autonomia, apesar de ter tido uma educação muito rígida e de ser rígida com as crianças e eu penso 
assim – credo isso é autoritarismo! – mas é um constante exercício de auto avaliação para eu colocar 
em prática o que eu acredito e ir moderando com aquilo com que eu fui criada, porque eu sou mesmo 



de uma educação autoritária, não tinha conversa. Eu preso muito em manter uma relação próxima, eu e 
a criança, para que ela saiba que eu sou professora, não sou coleguinha, então existem regras, eu sou 
uma autoridade sobre ela, mas que a escola seja agradável seja prazerosa.  Uma vez, uma formadora 
veio aqui e falou que a escola não tem essa obrigação de ser em tudo agradável, mas eu acho que no 
máximo que a gente puder, porque aprender com prazer é tudo de bom, aliar conhecimento a prazer é 
o segredo do negócio, então é aí que eu vou, pela ludicidade, pelo aprendizado com prazer e a relação 
próxima, são minhas vias de acesso a criança.  

Pesquisador: Como você lida com as dificuldades que ocasionalmente surgem na sala de aula? 

Professora Mônica: Eu procuro lidar com elas sempre na sala de aula mesmo. Eu já ouvi histórias 
aqui, faz muito tempo, de professoras que iam contar o que aconteceu na sala e os pais não terem tato 
para lidar com essas situações e baterem muito nas crianças etc. e etc. Então, eu fico muito reservada 
para contar para os pais, não acontece nada gravíssimo, mas muitas vezes eu compartilho com eles, já 
falei isso para eles, falo isso desde o começo do ano que quando eu sinto que é necessário que a gente 
fale a mesma coisa eu vou pedir a ajuda deles nesse sentido, inclusive os bilhetes e as conversas são 
sempre nesse sentido, não são assim – olha seu filho está fazendo isso eu não aguento mais! – nunca, 
nunca por que eu tenho assim, medo mesmo e também não é nada monstruoso para... E também por 
que eu já ouvi reclamação dos meus filhos e é muito chato, muito constrangedor, assim quando tem 
conflito eu procuro resolver na escola e quando ele se torna recorrente eu peço ajuda da família em 
casa. 

Pesquisador: Com relação às dificuldades de aprendizagem, você acredita que a família pode colaborar 
em alguma coisa? Como você lida com elas?  

Professora Mônica: Na Educação Infantil é difícil isso. Por que é um processo, é difícil você afirmar 
que a criança não aprendeu, dizer que ela não aprendeu isso ou aquilo, ela está na fase de aprendizado 
não tem como eu dizer – olha seu filho realmente não tem jeito o senhor te que procurar uma ajuda 
especial ou vamos investir mais nisso! –. Até quando eu peguei a Série Inicial Municipal (SIM)6 em 
que estavam bem prontos para a alfabetização eu não podia me comprometer com que eles saíssem 
alfabetizados por que eles ainda estavam no processo de alfabetização, então se uma criança diante da 
média não conseguiu alcançar um conhecimento que os outros conseguiram eu ainda não posso dizer 
que ela está perdida para aquela área, eles estão numa fase, é difícil eu me deparar com isso, com 
dificuldades de aprendizagem. 

Pesquisador: Que diferença você acredita que a Educação Infantil pode fazer na vida de uma criança, 
imediatamente e ao longo da vida dela? Em que medida um trabalho consistente pode ser levado para 
a vida toda da criança? 

Professora Mônica: Acho que é um conjunto de fatores que influenciam isso, eu me dedico demais 
para que seja um ano base para um monte de coisa, mas depois eu vejo (nos anos posteriores) que eles 
foram engolidos mesmo pelo sistema e eu fico pensando – Meu Deus de que valeu? – eu já me 
perguntei várias vezes de que valeu meu trabalho? Já perguntei para a psicóloga da rede de que vale 
meu trabalho quando isso acontece e ela falou que vale em alguma medida e tal. Eu fico frustrada, mas 
eu penso assim, que no momento em que ela está naquela turma a escola amplia, amplia o mundo, 
amplia o repertório, ajuda a entender melhor as coisas que acontecem fora da escola, abre portas para 
ela entender um monte de coisas e experimentar coisas que ela não experimenta na família, é na escola 
que ela aprende, a gente tem muitos filhos únicos nessa faixa etária, então nesse sentido, a socialização 
que é um dos principais objetivos da Educação Infantil acontece a olhos vistos eles mudam 
completamente nos relacionamentos, então acho que de imediato o que acontece é a influencia na 
socialização e para o resto da vida acho que influencia a medida que ela continua tendo estímulos 
parecidos, tratamentos parecidos, propostas parecidas. Se em casa a criança não tiver uma valorização 
de sua autonomia, não tiver continuidade na questão de “você pode”, “você consegue”, “você tem 

                                                           
6 Série Inicial Municipal foi o nome dado, no período de transição, às classes de turmas de primeiro ano do Ensino 
Fundamental quando da implantação da lei do Ensino Fundamental de nove anos. 



valor”, “fala o que você pensa”, “isso pode e isso não”, se em casa também não tiver isso e a escola 
continuar tendo essa postura antiquada com relação a formação da criança ela vai se perdendo, o que 
eu tenho visto é que ela vai se perdendo e se tornam crianças comuns. Quando eles estão comigo eles 
não são comuns, eles são vivos, não por causa do meu trabalho, mas porque eles são eu só dou corda, 
só dou asa eles são assim e eu os vejo dormindo ao longo dos anos seguintes. Eles deixam de ser o que 
são nas coisas mais naturais como se mexer, falar o que pensa, até ter um comportamento 
indisciplinado como resposta a sua insatisfação, nas coisas mais ele é cortado, seu tempo de brincar... 
Essas coisas. 

Pesquisador: Você acha que o trabalho empenhado na Educação Infantil deixa marcas constitutivas da 
identidade da criança? 

Professora Mônica: Eu acho que é possível, minha meta enquanto professora é deixar marcas, então se 
ficou marcado de alguma maneira e fica tá excelente. De alguma maneira, poxa eu fico tão feliz de ver 
as crianças do Fundamental. Tem uma criança que foi minha aluna com cinco anos e no ano seguinte 
estava no Fundamental de em outra escola e eu a encontrei, inclusive com um grupinho de ex-alunas. 
Nesse encontro ela me disse que às vezes se reúne com as amiguinhas e ficam falando de mim, das 
coisas que a gente fazia e o quanto sentem saudades, olha que maravilha! Essa semana diretora de 
escola de Kumon esteve na escola para entregar lembrancinhas a duas professoras, pois ela perguntou 
para os educandos que atende, que professores eles gostariam de homenagear e eles falaram de mim 
que não estou com eles a pelo menos dois anos, vieram homenagear duas professoras. Eu encontro, às 
vezes na rua pais que vem me dizer que seus filhos não esquecem de mim, encontrei dois avós da 
turma que foi minha no ano passado e eles disseram que não poderiam esquecer de mim, pois ensinei a 
neta deles a comer ela come direito, coisas saudáveis hoje e diziam que é por minha causa, por causa 
do trabalho que fizemos naquele ano, então essas coisas, o reconhecimento da família me dá uma 
medida, pelo menos a médio prazo de que está marcado. 

Pesquisador: Gostaria que você falasse sobre como você vê as famílias das crianças, o que elas 
representam para você? 

Professora Mônica: Eu as vejo como minhas parceiras, parceiras mesmo porque eu vejo que não posso 
trabalhar sozinha, então nos bilhetes é parceiros (referindo-se ao título dos bilhetes), não é assim, mãe, 
pai ou responsáveis é parceiros. Divido com eles todos os louros e as dificuldades, compartilho com 
eles nas reuniões tudo com eles, eu sinto, ainda mais na Educação Infantil, ainda mais pegando o 
primeiro ano escolar que existe uma angustia por parte da família de quem é essa escola, quem é essa 
professora, então eu não tenho medo de me expor para eles, eu falo na primeira reunião da minha 
formação, da minha formação pessoal, da minha família, o que penso da educação, o que penso da 
infância falo tudo que eu puder para eles se sentirem assim – Ah, tá! Então tá bom! (dramatizando 
uma expressão de alivio manifesta pelos pais). Agora na última reunião bimestral nos avaliamos o 
projeto convivendo e tal e eles falaram que uma das coisas que é boa é justamente essa proximidade, 
eles podem conhecer os outros educandos e as outras famílias porque essa também é uma preocupação 
– Que tipo de influência meu filho vai receber, quem são esses outros educandos? Que tipo de família 
está influenciando esses outros educandos e que vai influenciar o meu filho? – Então são angustias que 
as famílias trazem para o primeiro ano escolar, para os primeiros anos escolares e eu compartilho 
dessa angustia, eu não acho que é frescura, acho que é pertinente e procuro tranquilizá-los nesse 
sentido, passar bastante segurança, eu sinto segurança no meu trabalho e passo segurança para eles. 
Eles vão confiando no meu trabalho e eu vou confiando no trabalho deles. Alguns pais pisam na bola, 
esse ano mesmo tive alguns pais cristãos, que já tive outras crianças das famílias deles, mas que 
correm muito para lá e para cá, não dão muita atenção para os filhos e eu falo isso para eles, eu falo – 
Olha faltou isso, faltou e tal... – Mas eu não me sinto muito a vontade de falar para os pais que eles 
estão deixando a desejar, não me sinto, vou fazendo meu trabalho, falo no geral. De um modo geral 
teço muitos elogios, eu falei na ultima reunião – Vocês têm crianças maravilhosas! – Eu procuro 
levantar a bola deles. Sempre alerto para que não deixem se perder a relação que temos na Educação 
Infantil no Ensino Fundamental, o Fundamental é outro mundo onde parece que a escola não está 
interessada na participação dos pais do jeito que a gente está se preocupando aqui, peço que não 
desistam, aproximem-se. Sempre mando para eles um encarte de um programa do governo, de uma 



ONG que falava sobre a participação da família na vida escolar dos filhos, socializei com todas as 
famílias, emprestei o livreto para todas as famílias, divulguei o site para investir mesmo na relação 
família-escola porque tem tudo a ver. 

Pesquisador: Quais tipos de arranjos familiares prevalecem em sua turma?  

Professora Mônica: Mãe, pai e filho. Nessa idade eles ainda são muito novos, então os pais ainda não 
se separaram a maioria não se separou, mas eu tenho filhos de mães solteiras, filhos de pais separados, 
todos os anos eu tenho, agora o que tem demais, mesmo com pai e mãe é criados pelos avós, mesmo 
com pai e mãe tem demais.  

Pesquisador: Então são casos em que a criança é criada pelos pais e pelos avós de maneira direta? 

Professora Mônica: É uma criação que muitas vezes é conflituosa, essa configuração interfere 
bastante, bastante mesmo. Eu percebi isso de uns anos para cá, a presença dos avós se fez necessária, 
mas por muitas vezes é uma relação conflituosa, pois eles desmandam o que os pais mandam ou 
mandam mais porque passam mais tempo, os pais continuam se sentindo culpados por trabalharem 
fora e ficam com medo de serem enérgicos, eu vejo bastante isso. Nesse caso eles agradecem a energia 
que eu tenho na escola, porque dá certos parâmetros que eles não conseguem dar em casa e influencia 
o comportamento da criança em casa também.  

Pesquisador: Que valores você diria que prevalecem no conjunto das famílias que você esta atendendo 
esse ano? 

Professora Mônica: Interesse, eles tem interesse na vida escolar dos filhos, tem interesse nos filhos, os 
filhos são pequenos, são umas gracinhas, eles não estão cansados dos filhos, não estão decepcionados 
com os filhos, eles gostam dos filhos e querem participar de suas vidas escolares. Eu vejo isso em 
todas as minhas turmas e fico me questionando do porque, às vezes, a fala dos outros professores é 
diferente, porque que eles reclamam tanto dos pais, tanto dos educandos, fico pensando o que é 
diferente, será que eu tive sorte com as turmas? O que faz o diferencial? Eu não sei, não tenho 
parâmetros para comparar, não gosto muito de ficar perguntando para elas porque elas já acham que 
eu me acho a tal, então se eu fico investigando muito parece que eu quero me projetar, mas eu fico 
interessada em saber, porque que há reclamações de algumas turmas, sempre das mesmas colegas e 
porque eu não tenho esse tipo de problema? Fico pensando: será que é por causa da relação 
estabelecida desde o inicio com as famílias e também a relação que eu tenho com as crianças? Quanto 
mais eu me aproximo da família mais eu entendo os comportamentos delas, das famílias mesmo, as 
falhas das famílias, porque que eu sei que esse menino é pouco assistido, porque eu sei da correria dos 
pais. Eu podia estar julgando de longe, pensando que a família nunca vem nas reuniões... Eu tenho 
uma mãe que nunca vem nas reuniões, porque não dá para ela, os dois trabalham, mas ela é super 
presente na vida da criança. Ela, às vezes, tem que deixar a criança com a vizinha e tal, mas ela é 
assim muito interessada na criança, ela não é uma mãe irresponsável. Se eu sei desses detalhes eu não 
tenho como ficar condenando a família, posso até pensar que faria diferente, talvez, mas tenho como 
entender a família. 

Pesquisador: Você acha que entendendo a dinâmica da família você consegue oferecer a criança aquilo 
que eventualmente a família deixa de oferecer?  

Professora Mônica: Eu procuro ter o mesmo tratamento na sala de aula, porque veja bem, uma criança 
mais carente... Eu não sou do tipo que fica melando a criança, então uma criança mais carente eu não 
sou daquela que fica dando mais carinho. Eu posso ser mais compreensiva, mas sou daquela que faz 
crescer, se a criança vem – Own, professooooora. – Já peço para parar com a voz de manha e a criança 
já diz – Tá bom, tá bom, tá bom! – se tenho receptividade quando eu faço essa proposta é sinal que eu 
posso continuar trabalhando por esse lado, agora tenho uma criança esse ano que quando se sente 
insegura ou rejeitada por alguma coisa na classe pega a chupeta, no começo eu falava que isso não era 
coisa de criança grande como ela, tentei varias coisas e não adiantava, ela diminuiu bastante o recurso 
da chupeta, mas agora quando ela pega eu deixo... Nesse sentido, eu não fico pegando no colo, 



fazendo carinho, mas eu acho que estendo mais o elástico ou cobro mais no sentido de crescer e não de 
ficar nessa fase de carência, mas de descobrir que pode superar aquilo.  

Pesquisador: Como é para você a relação de afetividade que você mantém com seus educandos? 

Professora Mônica: Eu admiro as crianças, admiro o destemor que eles têm, porque eles têm muito 
medo do desconhecido, mas com incentivo, com palavras de apoio eles se sentem mais seguros a ousar 
e eu invejo isso neles, pois quando ficamos adultos conhecemos realmente as circunstancias e a gente 
deixa de ser tão destemido. Eu admiro muito as crianças, adoro o que eles falam, me divirto com o que 
eles falam, gosto de cutucar para ver se eles soltam alguma coisa interessante e gosto de conversar 
com as crianças. Outra coisa, afetividade eu sinto também que é deixar ela ser o que ela é, eu trabalho 
muito isso da identidade, fulano é assim, mas é o jeito de fulano, cada um é de um jeito e é necessário 
que se respeite essa diversidade, tente conviver bem com ela. Então, a minha afetividade não passa 
tanto pelo toque, apesar de que eu não me esquivo de tocar nas crianças, mas a minha afetividade 
passa mais no fato de eu acreditar de que elas são... De que têm um grande potencial, de que já são 
gente, mas que podem ser pessoas melhores com a influência da escola. Passa pela área de que: gosto 
do que você representa, tenho prazer de estar com você, acredito em você e quero que deslanche. A 
minha afetividade passa por isso.  

Pesquisador: Qual você acredita que seja a função da família na escolarização da criança pequena? No 
sentido de que a criança realmente aprenda? 

Professora Mônica: A família é uma apoiadora. Ela não tem que ficar ensinando (conteúdos escolares) 
ela não tem formação especifica para isso, então isso não deve ser cobrado da família, ela deve ser 
apoiadora. Aquilo que eu preciso no meu trabalho formal, do apoio da família eu irei pedir e a própria 
criança quando é estimulada na escola ela acaba pedindo isso da família com relação ao estimulo a 
leitura, valorização da leitura, acesso a outros lugares, a conversar mais, a ouvi-la mais, então eu acho 
que a família é minha apoiadora e eu também apoio o trabalho da família, porque a família muitas 
vezes... Esse ano mesmo, a partir de uma ideia de uma outra professora eu perguntei em que eu 
poderia ajudar as famílias no comportamento das crianças e eles colocaram algumas expectativas e ao 
longo do ano eu fui percebendo uma coisa muito importante que é que aquilo que eles colocavam 
como dificuldade no relacionamento deles com os filhos não era uma dificuldade da escola, neste 
ponto fui colocando para eles que poderia haver algo errado, pois eles não apresentam esse 
comportamento aqui, mas continuam apresentando com vocês, então eu acho que tem que mudar 
alguma coisa na relação de vocês, mas eu quero continuar ajudando, então o que eu iria fazer era falar 
com cada criança o que elas precisavam melhorar em casa é o que eu posso fazer, porque não tem 
como eu interferir diretamente no como a família e a criança se relacionam em casa, vai além do meu 
trabalho, mas eu posso conversar já que a minha palavra pesa tanto para a criança eu posso dizer para 
ela que os pais esperam que elas ajam igual agem na escola, em casa, assim eu também me sinto 
apoiadora do trabalho deles. 

Pesquisador: E você teve algum feedback desse apoio específico com relação ao comportamento que 
você experimentou empenhar? 

Professora Mônica: Não, não, não. Eu conversei com eles duas semanas antes e depois perguntei se os 
pais tinham sentido alguma mudança e eles disseram que não, mas depois eu comecei a fazer mais 
esporadicamente, porque eu senti que aquilo não iria surtir muito efeito, pensei: – A criança é muito 
esperta, ela responde de acordo com o ambiente! Então... Mas conversamos bastante nessa última 
reunião sobre a educação de filhos, falamos sobre culpa, sobre energia, sobre limites, a gente 
conversou sobre isso tudo. 

Pesquisador: Em que momento de sua rotina você acredita que sua relação com as famílias fica mais 
próxima?  

Professora Mônica: No “Convivendo”, no “Convivendo” que é um projeto. Porque é muito rápida a 
saída, a entrada e a saída deles e eu nem tenho assim muito, não me sinto muito a vontade, relaxada 
para ficar de “converse” porque estou no meu horário de trabalho e preocupada com outras coisas, 



agora no Convivendo não, eu me organizei para recebê-los, nós vamos ficar juntos... Mas acontece, às 
vezes, uma coisa interessante: eu me sinto, às vezes, deslocada no Convivendo, pois eles ficam em 
grupinhos conversando e alguns veem conversar comigo e eu é que vou conversar com eles para puxar 
assunto, porque se eu não for conversar com eles para puxar assunto eles ficam nos grupinhos porque 
eles já estabeleceram essa relação. 

Pesquisador: Isso ocorre desde o primeiro dia de encontro do Projeto? 

Professora Mônica: Não, vai se construindo ao longo dos encontros no primeiro eu sou foco, depois 
isso vai se expandindo. 

Pesquisador: O número de encontros previstos no projeto foi suficiente para promover uma 
aproximação entre a escola e a família?  

Professora Mônica: Foram suficientes sim, eu gosto de fazer logo no começo, começa fevereiro eu 
gosto de fazer no começo, no máximo em março. A ideia é fazer mensal, a ideia primaria da proposta 
é fazer mensal, então a gente fez: março, abril, maio, junho, julho, julho eu faço também, agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro, dez encontros, é suficiente sim, no meio do ano a gente já 
está muito a vontade. 

Pesquisador: O que você acha ou já conseguiu verificar que são expectativas das famílias com relação 
à escola?  

Professora Mônica: Eu sempre faço um levantamento das expectativas com relação à escola, para a 
maioria é a socialização. Aqui, das turmas que eu pego com crianças de três e quatro anos o mais 
relevante para eles é a socialização. As outras turmas (com crianças maiores) está mais ligado a 
escolarização formal, mas as turmas que eu tenho escolhido  – Eu quero que você ajude meu filho a 
dividir, quero que a escola ajude meu filho a respeitar. – É a socialização, nas relações, mesmo. 

Pesquisador: Você acha que essa expectativa é maior para as famílias que trazem suas crianças 
menores para a escola? Quanto menor a criança mais a expectativa/demanda por socialização? 

Professora Mônica: Eu acho que sim. Quando se trabalha a socialização e as relações nos primeiros 
anos da escolaridade, depois isso está resolvido ela já incorporou algumas regras de convivência que 
ela já coloca ali, então as expectativas se modificam e está se aproximando a hora em que a criança irá 
sair da Educação Infantil, aí se cria uma expectativa sobre como vai ser o Ensino Fundamental. 
Quando eu fui professora das crianças de seis anos que estavam fazendo sete, eu fui professora da 
minha filha e sentia que também tinha essa expectativa, mesmo sendo professora dela e acreditando 
que eu estava fazendo um bom trabalho eu fiquei pensativa sobre a possibilidade dela se dar bem no 
primeiro ano, de ter dificuldade, então eu também senti isso, então é natural que eles sintam isso 
também, essa angustia, essa expectativa. Eu acho que para cada idade mudam as expectativas sim.  

Pesquisador: Nesta escola você observa um número elevado de famílias com filhos únicos? 

Professora Mônica: Sim, sim. 

Pesquisador: Nesse contexto, você sente que se acentua a expectativa pela socialização no espaço 
escolar? 

Professora Mônica: Exatamente, exatamente. São crianças que se relacionam muito com adultos, então 
eles não sabem... É natural o egocentrismo, mas eles não sabem... Não tem muitas oportunidades de 
dividir, de trocar, de respeitar o espaço do outro, a voz do outro, o espaço do outro, eles não tem 
muitas oportunidades, não de igual para igual, só com adultos e os adultos hoje em dia sedem mais do 
que restringem. 

Pesquisador: De toda sua experiência, você acredita que escolas e famílias poderiam ter relações 
diferentes das que vivemos atualmente?  



Professora Mônica: Acho que a família poderia interferir mais, como é a proposta mesmo de algumas 
organizações, interferir mais na questão pedagógica, sabe no sentido assim – Olha eu acho que está 
faltando ensinar tal coisa para o meu filho – Só que as famílias precisariam ter um repertorio maior 
para poder fazer essas colocações, mas eu acho que ela poderia interferir mais, tendo como exemplo 
outros lugares onde ela interfere mais na parte pedagógica, acho que avançando mais na parte 
relacional ela poderia interferir mais e se fazer presente na questão administrativa da escola mesmo, 
apesar de ser oportunizado isso para ela, ela não sabe como fazer, a família ainda tem receio de dar 
palpite, ela não sabe em que ela pode ajudar, então ela fica esperando sempre a iniciativa da escola. 
Quando a escola abre e a família vai vendo que é aceita, que a presença dela não é um incômodo ela 
vai interferindo mais, tanto é que no final do ano nas nossas turmas eles já começam a dar palpites e 
dizer: – Porque que a gente não faz assim? – Coisas que eu abro para eles e até coisas que eu não abro, 
por exemplo, fizemos uma lembrancinha para dar no amigo secreto, todo mudo confeccionou a 
lembrancinha, juntos, no Convivendo e eles acharam que era insuficiente dar isso de amigo secreto, 
então um grupinho ali estava falando em dar bombom e o outro também, mas um não sabia da 
intenção do outro aí um grupinho falou: – Porque não damos também chocolate de amigo secreto? – E 
o outro logo disparou: – Estávamos falando disso agora, vamos dar chocolate também no amigo 
secreto! – Então, eles começam a tomar decisões. 

Pesquisador: O que são para você as reuniões de pais? 

Professora Mônica: As bimestrais? Bem, elas têm o mesmo clima que os encontros do Convivendo, a 
gente dá risada, eles mesmos se sentem a vontade para falar sobre a educação de filhos na reunião, 
mas assim... Tem o mesmo ambiente  só que tem mais assuntos, é mais formal, no sentido de que eu 
tenho um roteiro... 

Pesquisador: Nesses encontros as crianças não estão presentes como no Convivendo? 

Professora Mônica: Algumas crianças estão. Elas são mais administrativas, mas não tem um clima 
pesado, nem são chatas e eu gosto de estar com eles, não procuro acabar logo. 

Pesquisador: Então o clima da reunião é de comunicar os trabalhos desenvolvidos, receber as 
impressões e acolher as dúvidas das famílias? 

Professora Mônica: Isso, a gente faz uma avaliação, eles têm características diferentes, mas a relação 
estabelecida permeia os dois momentos, exatamente assim. 

Pesquisador: Como você se organiza para as reuniões bimestrais? O que é importante para você que 
aconteça nesses encontros? 

Professora Mônica: Tem que ter avaliação, avaliação. Sempre os recebo em círculo, sempre é meio 
círculo, nunca é assim, sentados, sempre todo mundo vendo todo mundo, se sei que tem alguém com 
problema de locomoção ou gestante já providencio cadeiras maiores para que fiquem mais a vontade, 
às vezes coloco as coisas (informes) na lousa, fico disponível o período todinho para receber os que 
não tem possibilidade de vir no horário. Importante nessa reunião é dar oportunidade para eles 
falarem, sempre faço avaliação, sempre conto como estão indo as crianças, às vezes dou um pouco de 
elementos para eles entenderem em que parte do processo as crianças estão, então falo sobre a 
psicogênese da língua escrita, sobre a evolução do desenho, sobre as características dessa idade pare 
eles terem parâmetros para saberem em que pé que estão as crianças e aí eu apresento a avaliação 
(registro escrito apresentado aos pais), dizer como eles estão, mas o que eu gosto nessas reuniões é dar 
oportunidade para falar e sempre fazer avaliações. 

Pesquisador: A frequência da presença das famílias nas reuniões é grande? 

Professora Mônica: Pelo menos oitenta por cento, os que não vêm é porque não puderam, 
eventualmente. 

Pesquisador: E como você faz para chegar nessa família que não pode participar do encontro? 



Professora Mônica: Vai ter sempre bilhete depois eu vou mandando por bilhetes. Agora eu não faço 
reunião depois em horário de aula, não.  

Pesquisador: Existem outras atividades ou projetos que envolvem as dinâmicas educativas e as 
famílias? Quais? Se existem, como o coletivo de profissionais se envolve com elas? Nesse momento 
gostaria, ainda que você contasse mais sobre o projeto Convivendo, como ele começou, como vem 
caminhando e se existem outros projetos ou atividades que aproximem a família e a escola? 

Professora Mônica: A cultura desse escola é dos pais participarem de festas, então há muito tempo as 
outras diretoras já faziam festas abertas, tinham as formaturas naquela época, então a escola é famosa 
por suas festas, às vezes os pais querem matricular aqui por causa das festas, das comemorações, essas 
coisas, então a escola...inclusive a gente deixou de fazer festa um ano e na avaliação final todos os pais 
colocaram que faltou festa, faltou a gente vir na escola, faltou  comemoração disso..., então é a cultura 
do povo dessa escola, as famílias já vem com essa expectativa. Aqui tem muito disso – Ai meu filho 
mais velho já estudou aqui... – Então eles já conhecem a fama da escola e optam por causa disso 
também. Mas não é uma coisa que todo mundo gosta de fazer: receber, receber as famílias, não é. Tem 
muita gente que não se sente muito a vontade e quando a gente recebe para um grande evento a gente 
percebe que nem sempre as famílias correspondem com respeito e educação, então também fazemos 
essas colocações nas nossas reuniões de avaliação. Temos a cultura de convidar as famílias para as 
comemorações de dia dos pais, dia das mães, mesmo que mude o nome, mude o jeito de apresentar por 
causa das constituições das famílias, sempre estamos os convidando para participar, além disso, a 
gente tem feito festas, do meio do ano também e outras, tem sempre uma mega festa, sempre, sempre 
tem porque eles querem, pois se dependesse da gente ela não seria feita, porque dá muito trabalho, mas 
eles falam, eles reclamam e passeios, eles reclamam quando não tem passeios. No passeio que fizemos 
ao zoológico sorteamos três de cada sala para irem conosco, foi muito bom eles gostaram bastante, 
para a gente também foi bom pela colaboração e dá para ver como a gente trabalha, os bastidores da 
coisa, porque eu também queria ser uma formiguinha para saber como são meus filhos lá na escola, 
como eles são tratados. Uma oportunidade impar que elas têm. Agora o Convivendo nasceu de um 
desses congressos que eu fui com algumas colegas da escola e falaram sobre a relação família e escola, 
que tinha que sair só das reuniões de bimestre, então a partir de uma colocação feita aí na hora eu 
pensei puxa porque a gente não faz umas reuniões com o formato assim, assim, assim... Uma colega 
de trabalho estava, eu compartilhei com ela e ela aceitou experimentar comigo aí começamos nós duas 
primeiro, no ano seguinte outra colega veio para escola e desde então nós sempre fizemos, a partir de 
então todos os meses a gente faz. Algumas outras professoras da escola fazem, eventualmente, eu acho 
que da escola eu sou a única pessoa que fez por todos os meses porque eu acredito na proposta e acho 
que o que falta é acreditar na proposta, achar que aquilo realmente vale à pena, que faz a diferença, 
que aquilo é bom, se tem algum inconveniente ou outro, vamos supor, às vezes, a família da criança ou 
alguém significativo para ela não vem, então algumas crianças sentem isso e eles já colocam como 
empecilho, dizem – Olha está vendo, fulano já ficou de canto, por isso que eu não faço. – Eu já ouvi 
de uma professora isso, mas a gente contorna isso tão bem no Convivendo, porque as famílias adotam 
aquela criança, desde servir a comilança e a bebelança, até fazer junto a atividade: eles fazem as dos 
seus filhos junto com seus filhos e também o das crianças que os familiares não vieram. Eu já preparo 
as crianças dizendo que se não vier ninguém, não há problemas, pois elas podem escolher as famílias 
onde querem ficar daí, eles mesmos começam a dizer com quais famílias querem ficar, as famílias já 
conhecem as crianças pelos nomes, chamam as crianças pelos nomes, aí já é bem mais próximo e a 
proposta, cada professora faz de um jeito, mas tem muito esse lado de fazer uma coisa juntos e depois 
a comilança e bebelança. Na hora da comilança e bebelança a gente relaxa, conversa mais e fica mais 
informal ainda. Essa coisa de fazer juntos alguma coisa, vamos juntos ou conhecer as dependências da 
escola no começo do ano o que também da segurança para os pais ou a gente faz brincadeiras no pátio, 
brincadeiras de rodas, brincadeiras infantis ou fazemos uma proposta artística de artes plásticas, tem 
ligação com o que a criança está vendo até então (referindo-se ao currículo) ou não, tem ligação com 
uma data comemorativa significativa. No encontro tem sempre essas duas partes, a coisa do juntos e a 
coisa do comilança e bebelança é nesse formato mais ou menos. 



Pesquisador: Algumas escolas assumem projetos independentemente do professor, se esse projeto é 
interessante e tem uma resposta tão positiva da comunidade por que a escola até hoje não o assumiu 
como um projeto da equipe? 

Professora Mônica: Por causa disso, porque ele é livre. 

Pesquisador: Mas por que a equipe e a direção nunca tornaram esse um projeto da escola? Por que ele 
é livre? 

Professora Mônica: Porque a diretora não acredita que valha a pena, não acredita em algo que o 
professor faça se não acredita naquilo e eu acho que ela tem uma parcela de razão. Tem propostas da 
Secretaria Municipal de Educação que eu não acredito ou não conversaram comigo que eu não invisto 
naquilo eu vejo na minha própria participação o grau de comprometimento que eu tenho. A proposta 
do desarmamento infantil mesmo, de trazer a sua arminha para trocar por outra coisa eu nem falei 
porque eu questiono essa questão de que uma criança que brinca com arminhas vai ser violenta e 
ninguém conversou isso comigo para discutir, então eu não fiz na minha sala, não fiz. Então as 
professoras que gostariam de fazer, mas se sentem inseguras a gente dá força, a gente ajuda e tal, 
agora aquelas que não acreditam... De que jeito que elas vão receber os pais se elas acham aquela 
presença incomoda?! 

Pesquisador: Você acha que um trabalho de formação poderia levar a pessoa do “estou incomodada 
com” para o “quero tentar”? 

Professora Mônica: Eu não sei, não porque a gente participa de tantas formações e o professor é tão 
resistente a algumas ideias. Eu não sei se FORMAÇÃO resolveria, resolve para quem é aberto. Não 
adianta aqui nessa escola eu falar dos resultados positivos do Convivendo, não adianta quem quer faz, 
quem não quer dá desculpas. Aqui tem muitos professores antigos que já sabem o percurso do projeto 
na escola e por que não fizeram até agora? Não é por falta de resultados positivos é porque não 
acreditam ou porque não querem superar a insegurança de se relacionar com a família e pagar o preço, 
ousar e tal, então fazem eventualmente, acreditam, mas não acreditam que seja tão importante. 

Pesquisador: O que seria motivo para você chamar uma família para conversar?  

Professora Mônica: Uma criança que era filha de deficientes auditivos não dava para eu atender na 
porta, então eu chamei e no meu horário de trabalho sem criança, chamei um interprete para passar 
toda a reunião para eles, eles precisavam de uma atenção diferenciada. Criança violenta, criança 
violenta que, frequentemente, machuca e quando só as minhas conversas, as sanções e os combinados 
não têm resolvido, aí eu chamo a família para conversar. 

Pesquisador: A família pode te ajudar a ensinar?  

Professora Mônica: Ajudar no sentido de estimulo porque, às vezes, a família tem tanta ansiedade que 
ele deslanche que acaba ensinando de um jeito que desmotiva a criança, quando a criança não está a 
fim e aí estraga. Então eu não cobro, assim como eu não estou aqui para julgar a educação deles, 
também não estou aqui para dizer que eles tinham que saber ensinar, nem eu como mãe-professora 
tenho esse papel de ensinar meus filhos, eu ajudo e tal, mas oriento a procurar a professora em caso de 
dúvida, perguntar para ela, ela é a professora que está preparada para isso e oriento no que ser 
perguntar frequentemente, não tiver ajuda pedir para a professora ensinar de outro jeito e se nem dessa 
forma compreender aí tento ajudar. 

Pesquisador: Você sente que está em um grupo de professores que estão abertos a trocarem 
experiências? Sobre a relação com as famílias e outros temas, há trocas de experiências no grupo? 

Professora Mônica: Acaba falando da família, especialmente em dia de reunião, acabamos falando, por 
exemplo sobre coisas que eles falaram na reunião e tal, mas há muita reclamação com relação as 
famílias: não dão educação, não apoiam, não trouxeram o material solicitado, famílias reclamam, tem 
pressa para que acabe a reunião logo, as famílias não acolheram uma criança com deficiência, então há 



muita reclamação é difícil você sentar e ouvir assim – Nossa as minhas famílias são joia! – Não é uma 
conversa recorrente, não, depois das reuniões quando a gente senta, não. 

Pesquisador: O grupo é receptivo para as sugestões que você poderia dar baseada em sua experiência 
com o trabalho de aproximação das famílias e da escola? 

Professora Mônica: Pode ser receptivo talvez se as palavras vierem de uma outra pessoa, mas não da 
minha boca, porque eu já falei bastante e quando eu acho que o grupo está errado e quando eu falo 
grupo eu faço parte do grupo, uma coisa dá certo, eu ajudei a dar certo e se dá errado, mesmo que a 
minha participação não tenha sido errada, mas eu faço parte do grupo, então quando falo do erro do 
grupo eu me coloco como grupo e como fracasso naquela hora, mesmo assim a minha palavra não é 
bem vinda, não é ponderada, sinto que as coisas que eu falo tem sempre uma peneira, uma tela, eles 
peneiram tudo o que eu falo. Elas dizem que quero me aparecer, ou que sou a dona da verdade – Você 
não pode falar isso, você não é a dona da verdade. – (citando a fala da colega) já ouvi isso na minha 
cara porque eu falei do comportamento do grupo ou é... – Você fala isso porque é com você. – As que 
são mais..., não tem tanto nariz em pé manifestam: – Mas é que é com você, não é?! Você consegue... 
(supervalorizando a experiência da informante) e eu falo não, tentem. Então para essas que são mais 
receptivas eu ainda me dou, mas agora essas que me veem como a que quer se aparecer eu nem invisto 
mais... 

Pesquisador: Queria que você falasse sobre as suas condições de trabalho. Se sente que existem 
obstáculos ou facilitações institucionais para desenvolver um trabalho mais próximo das famílias, mais 
conectado com elas. Que falasse sobre infraestrutura, apoio pessoal, entre outros. 

Professora Mônica: A direção sempre me apoiou. Acho que estou com essa proposta há umas três ou 
quatro diretoras diferentes e elas sempre me apoiaram. Sinto um pouco de dificuldades com relação à 
arrumação depois dos encontros. Um ano eu escalava voluntários da escola para me ajudar depois que 
acabava o encontro, mas já ficou claro na equipe que a responsabilidade de limpar é minha então não 
tem funcionário para vir me ajudar a limpar, eu limpo. Nos últimos anos eu não escalei ninguém para 
me ajudar a limpar, não porque, às vezes, as pessoas ficavam com pressa e eu não queria ser chata e 
ter que falar que a pessoa tinha que me ajudar a limpar, então eu limpo e nesse quesito eu acho que 
fica cansativo, porque eu tenho que ficar, não deixo a sala um brinco, mas deixo de um jeito que, nem 
a pessoa da limpeza nem a colega que vai utilizar a sala em seguida se aborreçam. Só com relação a 
limpeza, o resto tenho todo o apoio que preciso. 

Pesquisador: Você pode me dar um exemplo de apoio da direção ao projeto? 

Professora Mônica: Exemplo de apoio foi ela tentar, o que é contra a natureza dela, ela meio que 
impôs no meio do ano, na época da festa da família que todas as professoras fizessem o Convivendo, 
todas fizessem, porque iria ser muito chato chamar as famílias só para aquele tempinho, propondo que 
fizéssemos o Convivendo e ela compartilhou comigo: – É uma maneira de quem não faz fazer e ver se 
gosta e tal. – Depois nós fizemos uma avaliação, eu e ela e percebemos que quem não gosta arrumou 
defeito para tudo o que aconteceu e depois disso não sei se a frequência dos encontros do projeto 
aumentou ou não e é por isso que ela realmente não acredita que tem que impor, porque quem não 
gosta de fazer ou falou que veio pouca gente ou falou que depois teve que arrumar tudo ou falou que 
os pais queriam ir embora, quando em outras turmas os pais ficaram até acabar o período, mas quem 
não gosta colocou defeito e não fez mesmo, nunca mais, mas a maior prova de apoio que ela deu para 
o meu trabalho foi ela tentar fazer com que todo mundo experimentasse pelo menos. 

Pesquisador: Tem alguma coisa que você gostaria de realizar com as famílias e com as crianças, mas 
que até hoje você não fez, não propôs?  

Professora Mônica: Eu já pensei em fazer uma confraternização de final de ano com eles na minha 
casa, mas eu não deixei de fazer por causa da escola eu deixei de fazer porque pensei assim: eu os 
conheço, mas não tão bem não posso trazê-los na minha casa, é muita exposição da minha família isso, 
por exemplo, eu pensei em fazer e não fiz, mas não tinha nada a ver com a escola. Não nunca pensei 
em fazer alguma coisa assim, o que eu pensei em fazer com as crianças e as famílias eu fiz. 



Pesquisador: O que você faz que diria que é responsável ou grande determinante por manter a 
qualidade da relação com as famílias, o que você faz bem nessa relação? 

Professora Mônica: Acho que é deixar os pais à vontade com relação a minha pessoa e ao meu 
trabalho. Acho que quando confiam na professora eles transferem essa confiança para a escola, quando 
eles estão chegando eles não conhecem todos os funcionários, eles não conhecem todo mundo o 
contado deles primeiro com quem é? É com a professora, se o contato deles primeiro é um contato 
tranquilo, que inspirou confiança, eles se abrem para a escola – Não a escola é boa! (concluem os pais) 
– E quanto mais eles veem que a professora é envolvida e comprometida, eles confiam na professora 
eles até relevam as falhas da escola, eles têm mais compreensão com as falhas da escola e mais 
abertura para dizer que a escola falhou, é diferente. 

Pesquisador: De todas as coisas que você fez ao longo do ano na manutenção de uma relação de 
qualidade com as famílias, hoje olhando para trás o que você acha que faria diferente de uma próxima 
vez? 

Professora Mônica: Diferente? Talvez eu planejasse com mais antecedência a hora do todos juntos, 
para providenciar material e tal e não ser tudo tão atropelado. Eu já me sinto tão a vontade para fazer o 
Convivendo que eu vou pensando algumas semanas antes o que eu vou fazer, mas eu não fecho. Acho 
que poderia ser mais elaborado, poderia ser uma proposta mais atraente que eu vi que não inspirou 
tanta participação assim dos pais, por exemplo, uma coisa que eu acho assim tudo de bom é trazer um 
monte de brinquedo folclórico aqui e a gente brincar livremente, então a gente traz o elástico, a corda, 
a peteca, o vai e vem, o pião, a bola de meia, traz todos esses brinquedos antigos aqui para o pátio e a 
gente brinca, mas eu vejo que alguns pais não brincam com as crianças eles ficam conversando entre 
eles, nas brincadeiras de roda que a gente faz junto, nem todos os pais estão à vontade para participar 
daí eu não sei se é deles ou se a proposta não foi tão interessante, mas talvez eu pudesse pensar 
melhor, elaborar melhor a proposta para o “todos juntos" no ano que vem. 

Pesquisador: De que formas você se atualiza profissionalmente? 

Professora Mônica: Eu leio, faço cursos, participo de congressos, palestras e seminários e caminho 
com minha própria formação continuada em termos acadêmicos também. 

Pesquisador: Você acredita que essas formas de atualização lhe tornam uma profissional melhor? 

Professora Mônica: Minha filha quando era menor, eu dizia que iria aos congressos, que ficaria por lá 
vários dias para ser uma professora melhor e ela me dizia: – Mãe você já é uma professora melhor! – 
(risos). Eu acho que me ajuda bastante, sei que pode melhorar, mas acho que me ajuda bastante. Se eu 
não participasse dessa formação continuada, eu não teria experimentado tantas coisas, porque muitas 
ideias que eu tenho diferente e que introduzo na minha prática veem dessa formação, das leituras, das 
palestras, dos congressos etc. e etc. Dessa hora que você está ouvindo, lendo e reflete – Puxa, eu 
poderia fazer tal coisa!  

Pesquisador: A relação com as famílias foi em algum momento de sua formação inicial um conteúdo 
curricular, de estudos? 

Professora Mônica: Em nenhum momento. Nem no magistério, nem na Pedagogia, não se falou sobre 
isso.  

Pesquisador: Nem na especialização? 

Professora Mônica: Na pós já se falou um pouco mais porque era Psicopedagogia. Então, trabalha-se 
muito com o histórico da família, anamnese tudo isso, aí já se falou mais. 

Pesquisador: Você conhece bem o Projeto Político-Pedagógico da escola, participou de sua escrita? 
Acredita que as famílias foram envolvidas, estão presentes nas ideias empenhadas no documento? 



Professora Mônica: Na escrita não, na escrita não. Eles conhecem a cara do projeto até porque 
realmente em termos de programa muita coisa que está lá, a gente faz mesmo, então eles acabam 
conhecendo a proposta escrita pela proposta feita, nesse sentido sim, agora a família participa muito 
pouco da elaboração.  

Pesquisador: Quando da escrita do Projeto Político-Pedagógico a família é pensada? A equipe pensa 
para qual família serão aplicados esse ou aqueles planos? 

Professora Mônica: Pensa, a gente ainda não fechou o formato para comemoração de dia das mães e 
dia dos pais porque a gente pensa muito na família, pensa. 

Pesquisador: Então o que poderia estar faltando é envolver a família no planejamento das ações que 
irão nortear o projeto? 

Professora Mônica: Isso, na parte pedagógica mesmo. Agora tem uma coisa que a gente não pensa, 
que outras unidades escolares até pensam, a gente não abre mão de fazer as festas e etc. em horário de 
trabalho ou se for dia de sábado a gente vai ganhar folga, não adianta fazer dia das mães e dia dos pais 
no sábado para vir mais gente, não os pais que se organizem para vir na sexta-feira, nesse sentido a 
gente pensa desse jeito diferente da flexibilidade de outras escolas que tem e por quê?   Porque a 
grande maioria se organiza e vem. Mesmo que um pai ou outro fale que poderia ser no sábado... Não, 
essa turma de professores não abre mão disso. 

Pesquisador: Vocês já pesquisaram a opinião dos pais sobre isso? 

Professora Mônica: Nem se faz, vai que eles falam que sim? A gente não vai fazer. É essa a ideia. 

Pesquisador: Como você avalia o trabalho da escola com as famílias, a escola pensada mais 
integralmente? 

Professora Mônica: É uma escola simpática, sabe?! Os funcionários tratam bem as famílias, muitas 
famílias conhecem os funcionários pelo nome, as crianças falam bem dos funcionários para os pais, se 
a gente vê um abuso ou outro a direção já intervém, a direção é muito preocupada com o bem estar da 
criança, mesmo que tenha que criar um conflito, uma situação desagradável com um funcionário ela 
compra a briga se for o caso. Os professores é que veem com mais resistência a participação das 
famílias no sentido de que acham ás vezes, inconveniente não acreditam que os pais tenham muito a 
oferecer, eu acho que talvez esses professores tenham muitas experiências negativas no fundamental e 
isso influencie bastante a maneira como eles veem as famílias e é verdade porque eu vejo que os 
professores só de Educação Infantil, que não dobram eles tem uma postura menos murmuradora com 
relação ao trabalho com as famílias, talvez influencie. A escola é receptiva, mas nos bastidores as 
professoras reclamam de algumas coisas das famílias, mas não temos professores que batem de frente 
com pais, que não está nem aí se o pai ficar ofendido, não, a postura é de respeitar o pai, de às vezes 
falar algumas verdades e talvez nem ser tão aberta, mas sempre educada e respeitosa.  

Pesquisador: Como é a sua relação como mãe com a escola dos seus filhos? 

Professora Mônica: Participativa. Eles fizeram... 

Pesquisador: É uma escola convidativa, que te dá espaço ou você precisou ir se infiltrando? 

Professora Mônica: Eu fui me enfiando um pouquinho, fui me enfiando um pouquinho porque é uma 
escola de Ensino Fundamental como todas as outras, mas eu fui me enfiando um pouquinho, mas eu 
vejo a mesma coisa lá, quando eles veem que o pai se infiltra e tem com o que colaborar eles vão 
abrindo um pouco mais. Em uma oportunidade eles me convidaram para fazer uma avaliação lá, não 
me lembro do que foi, uma avaliação que teve da rede estadual toda, assim alguns pais foram 
chamados. Eu não sou de nenhum órgão da escola. Alguns pais e alguns educandos foram chamados 
junto com os professores para fazermos uma avaliação da escola e daí a gente fez. Nas reuniões eu 
faço colocações, sou daquela que vai atrás para saber por que tirou nota mais baixa, argumento com 



professor sobre os critérios de avaliação que ele estabeleceu para avaliar meus filhos, sei o nome dos 
diretores, eles sabem quem eu sou, então é uma relação não tão próxima como aqui, mas eu não sou 
anônima lá, eles sabem quem sou eu, quem é meu esposo, quem são meus filhos. 

Pesquisador: Se você fosse dar uma nota de zero a dez com a relação da escola com a família seria? 

Professora Mônica: Da nossa escola com a família? Sete. 

Pesquisador: Queria que você pensasse nos seus educandos e em educandos que você tenha um 
contato próximo e avaliasse as diferenças de estarem ou não expostos a um trabalho mais pontual de 
aproximação entre escola e família, especialmente no que se refere ao desenvolvimento da criança. 
Um projeto de aproximação, um investimento nessa aproximação faz diferença para o 
desenvolvimento da criança? 

Professora Mônica: Eu não consigo enxergar porque eu não compartilho essas coisas com as colegas, 
eu seria invasiva e elas teriam logo a impressão de que eu queria comparar o meu trabalho com o 
delas, assim eu não tenho elementos para fazer essa comparação, para avaliar isso, o que eu posso 
observar é o comportamento da criança com relação à postura do professor, a linha de trabalho do 
professor e a minha linha de trabalho e a minha postura com a criança, aí dá para comparar, mas com 
relação a parâmetros de relacionamento com as famílias eu não tenho elementos. 

Pesquisador: E se você comparar o seu trabalho desses anos de maior investimento na parceria com as 
famílias com o seu trabalho em anos que seu investimento era menor ou menos pontual, você 
apontaria diferenças nos benefícios sobre as crianças? 

Professora Mônica: Eu acho que os pais participam mais, acho que eles se sentem mais – Posso 
ajudar? Então vou fazer algo em casa! – acho que nesse sentido, não que eu fique pedindo para eles 
ensinarem alguma coisa, não é mais na questão de incentivar mesmo a criança a saber se relacionar, a 
valorizar a leitura, essas coisas.  

Pesquisador: Então você acha que mais próximas, as famílias são capazes de compreender formas de 
ajudar na escolarização da criança como com a motivação e outras, o que basta para aumentar a 
qualidade do seu trabalho? 

Professora Mônica: Isso, isso, exatamente. 

Pesquisador: Qual sua maior realização como professora? 

Professora Mônica: Como professora? Todas as vezes que eu sou lembrada depois que a criança não é 
mais meu educando, todas às vezes: é assim – Aí que bom meu Deus! – todas às vezes.  

Pesquisador: Eu queria saber se há alguma questão sobre o que tratamos até agora que você gostaria 
de acrescentar?    

Professora Mônica: Que eu me lembre agora não, não.  

 

 

 

 

Tempo total da entrevista: 1hora, 29 minutos e 66 segundos. 
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