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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta como tema central a influencia do ambiente para o 

desenvolvimento infantil a partir das concepções e significações daqueles que o 

constituem. Seu objetivo foi investigar a visão dos diferentes participantes envolvidos 

na relação família-escola, analisando as concepções dos dois segmentos sobre os papéis 

atribuídos a cada um deles na educação das crianças, bem como o discurso que 

tangencia as representações sociais sobre família e escola e como a relação estabelecida 

pelos dois segmentos contribui para o desenvolvimento da criança. Trata-se de uma 

pesquisa empírica que constatou que as  concepções sobre o educar e sobre os papéis da 

família e da escola se diferenciam de acordo com a participação do sujeito nessa ação, 

sendo ainda assim complementares. A relevância do estudo está em poder contribuir 

para os educadores profissionais e familiares com uma perspectiva de compreensão 

sobre essa temática, podendo ajudar na elaboração de estratégias que promovam o 

aprimoramento e a ampliação dos modos de educação.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

A concepção de criança engloba várias dimensões, a histórica, a social, a 

familiar e a individual. Todos esses contextos interferem no desenvolvimento infantil e 

conseqüentemente influenciam todas as relações sociais do individuo, colaborando 

assim, para a construção de sua identidade à medida que este vai crescendo e se 

desenvolvendo em relação constante com o mundo. 

 

O meio social com que a criança se relaciona, portanto, contribui como forma de 

organização para o desenvolvimento do individuo. Segundo Vygotski (1991), a 

interação social torna-se o espaço de constituição e de desenvolvimento da consciência 

do ser humano desde que ele nasce. Nesse sentido, as possibilidades de interação que 

circundam a criança quando em um contexto de qualidade são fundamentais para a sua 

aquisição de significados.  

 

Como instituições fundamentais para o desencadeamento dos processos 

evolutivos, a família e a escola atuam como propulsores ou inibidores do crescimento 

físico, social e intelectual (Polônia & Dessen, 2005) e emocional. Ainda que de formas 

diferentes, os dois ambientes contribuem para o desenvolvimento do indivíduo e 

proporcionam meios para que ele conheça o mundo. Existe assim, a necessidade de 

envolvimento entre família e escola no que se refere a educação infantil como forma de 

auxiliar o desenvolvimento social e cognitivo da criança. 

 

A educação como ponto de partida para os dois segmentos distingue-se em 

objetivo e embasamento. Dentro da escola, a educação se destina às necessidades 

cognitivas, psicológicas, sociais e culturais da criança partindo de uma base pedagógica 

mais estruturada do que dentro de casa (Polônia & Dessen, 2005). 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Art. 29 (1996). 

 

“A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 
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anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade”  

 

  A família está presente em todas as sociedades e culturas e constitui o primeiro 

ambiente de socialização da criança atuando como mediadora dos padrões, modelos e 

influências culturais (Amazonas, Damasceno, Terto & Silva, 2003; Krepper, 1992, 

2000). 

 

Como instituição social (Polônia & Dessen, 2005), a família tem um aspecto 

coletivo que deve propiciar proteção e bem estar. Compõe uma unidade dinâmica de 

relações afetivas e sociais e é através das relações familiares que são transmitidos 

valores, idéias e significados (Krepper, conforme citado por Polônia & Dessen, 2005) o 

que faz da família um meio de aprendizagem cultural que contribui para o 

desenvolvimento e formação de repertórios comportamentais por meio das vivências e 

experiências individuais e coletivas, que colaboram para a estruturação da subjetividade 

da criança. 

 

De acordo com alguns teóricos da psicanálise, é dentro da condição familiar que 

estão concentradas as possibilidades de construção de um indivíduo enquanto sujeito 

(Amazonas e cols. 2003), e é dentro deste contexto que irão surgir as primeiras 

identificações que servirão como base para as identificações futuras.  

 

Segundo Julio R. Groppa Aquino (1996, p.46),  

 

“não há possibilidade de a escola assumir a tarefa de estruturação 

psíquica prévia ao trabalho pedagógico; ela é responsabilidade do 

âmbito familiar, primordialmente.”  

 

Nesse sentido, não seria possível pensar a estruturação escolar sem considerar a 

estruturação familiar, já que são as duas instituições juntas responsáveis por uma 

educação que é essencial para o desenvolvimento cultural do individuo. Sendo assim, 

necessário compreender que a escola não exerce sozinha a sua função mas que a 

responsabilidade educacional da família é única e não tem como ser substituída. 
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O processo educacional depende, portanto, da articulação destes dois âmbitos 

institucionais que se complementam. E que são capazes de fornecer às crianças as 

condições necessárias para o seu desenvolvimento.  

 

O desenvolvimento consiste segundo Rene Spitz (1979) na  

   

“emergência de formas, de função e de comportamento, que 

constituem o resultado de interações entre o organismo, de um 

lado, e o ambiente interno e externo, do outro.” 

 

Entendendo-se o desenvolvimento nos seus múltiplos aspectos, ou seja, como 

produto da interação entre o ambiente, e os fatores que constituem o organismo, sendo 

eles também genéticos e hereditários, é necessário que seja considerado dentro dessa 

concepção o crescimento físico, as mudanças psicológicas e as relações sociais.  

 

Já quanto a Psicologia Analítica, em o Desenvolvimento da Personalidade (C.G. 

Jung, 1998), são colocadas questões que tangem a educação determinando a mesma 

como um campo vasto e abrangente da experiência humana e que por tanto é passível de  

ser estudado. Dentro deste contexto, Jung (1998, p.1) considera que a psicologia dos 

pais e educadores é de importância decisiva no processo do crescimento e do 

amadurecimento da criança e que, 

 

“ninguém conseguirá educar os outros sem antes educar a si 

próprio; do mesmo modo, ninguém atingirá o amadurecimento 

pessoal sem a conscientização prévia”. C.G.JUNG (1998, p.1) 

 

 Essa perspectiva afirma mais uma vez a influência que aqueles que convivem 

com a criança exercem sobre seu desenvolvimento e acrescenta que é preciso que se 

conheça os mecanismos de funcionamento do ser humano para que se possa exercer o 

papel de educador. Não é possível educar dentro de um contexto de desenvolvimento 

sem se considerar a formação da identidade e não se deve exigir das crianças que 

tenham personalidade, pois isto é um ideal da vida adulta. 
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 Jung (1988) ainda acrescenta que  

 

“É preciso que se tomem as crianças assim como elas são de 

verdade, e não como gostaríamos que fossem. Então cumpre, na 

educação, seguir as linhas naturais do desenvolvimento, sem ater-

se a prescrições já caducas.” (1998, p.33) 

 

A criança, dentro da concepção analítica, tem uma psique extremamente 

influenciável e dependente da psique dos pais e da qual se liberta ao longo da vida. 

Ainda que se espere que a educação dos pais permita o desenvolvimento de uma criança 

saudável, muitas vezes os pais ou os responsáveis pelos seus cuidados levam à 

deformação da criança à medida que no lugar de educar, transformam a criança em 

agressores que são incapazes de tolerar limites (Jung, 1998). 

 

Não é possível pontuar exatamente qual a melhor ou a pior forma de educar uma 

criança. Será sempre necessário se pensar cada individuo, ou seja, tudo vai depender da 

criança, das circunstâncias, dos pais, da situação de vida dos envolvidos, assim como 

das suas histórias pessoais, e das formas e maneira como cada um deles concebe a 

educação.  

 

E nessa medida, é preciso que as pessoas atentem para uma concepção de 

educação que possa ser compartilhada em diferentes âmbitos da sociedade e leve em 

consideração o desenvolvimento e a singularidade de cada um.  

 

Concepções: sobre a Educação 

 

  É possível pensar a educação de diferentes formas mas em todos os casos não 

podemos deixar de considerar que ela desempenha um papel transformador para a vida 

do homem e da sociedade onde o mesmo interage e intervém (Fagundes, 2011). No caso 

da educação para crianças, as pessoas envolvidas e os ambientes em que a criança esta 

inserida são de extrema importância para a eficácia da educação. Nesse sentido, 

devemos tomar a família e a escola como fundamentais para a realização dos processos 

educativos iniciais para a existência humana. 
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 A educação no que se refere a família diz respeito as atitudes dos pais frente a 

criança quanto a possibilitar situações de aprendizagem e introjeção de padrões, normas 

e valores (Silva, 2008). A família assim, educa a partir de um sistema de funcionamento 

único e especifico de acordo com a sua singularidade fornecendo padrões de atividade, 

papéis e relações interpessoais que devem ser vivenciados pela criança garantindo seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, a educação infantil na familia consiste na  socialização 

das crianças a medida que media suas relações com o que é externo ao ambiente 

familiar transmitindo valores essenciais para a sua vida em sociedade (Silvia, 2008).  

 

  No que diz respeito a educação no âmbito escolar, o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação infantil afirma que: 

 

“Educar significa (...) propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 

possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 

infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em 

uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, 

pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade 

social e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 

desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento 

das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e 

éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças 

felizes e saudáveis.”  (RCNEI, 1998, v1) 

 

  Dentre as etapas do processo educativo, assim, destacaremos a família e a escola 

como espaços privilegiados para o desenvolvimento infantil na sua totalidade. 

 

Teorias: a criança em desenvolvimento 

 

Apesar das atuais reflexões feitas sobre a criança, muitas das idéias referentes ao 

tema não condizem com as necessidades da contemporaneidade.  É possível notar que o 

ideal de criança se faz por uma representação do imaginário social que foi construído 
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através da história e que persiste nas relações sociais que, por vezes, não permite novas 

formas de olhar à criança dentro do seu desenvolvimento. 

 

A psicologia como campo de conhecimento, através de seus estudiosos, 

contribui com perspectivas mais subjetivas para o entendimento dos processos 

evolutivos do homem possibilitando uma compreensão mais global do comportamento 

humano dentro das relações que estabelece com o meio. 

 

No que se refere à infância quanto a Psicologia Analítica de Jung, nada foi 

devidamente esclarecido em escritos, mas suas idéias originais dão margem para um 

olhar diferenciado sobre o tema, partindo dos processos inconscientes que ocorrem no 

decorrer do amadurecimento humano. Em seus estudos iniciais foi possível observar os 

efeitos das identificações entre pais e filhos e o quanto a vida de uma criança pode ser 

determinada pela natureza de seus pais (Fordman, 2003), ainda assim, não 

desconsiderou o potencial individual de desenvolvimento de cada um frisando que o 

objetivo do desenvolvimento de uma criança é atingir a maturidade.  

 

No enfoque de Bowlby (1989), a criança não é um organismo de vida 

independente e por isso necessita de uma instituição social especial que a auxilie 

durante o período de imaturidade. Quanto a Erikson e a teoria psicossocial, para um 

desenvolvimento sadio temos que levar em conta a resolução de conflitos entre 

necessidades biológicas e exigências e forças sociais que são enfrentadas diariamente 

(Erikson, 1963).  

 

 Já para Vygotsky, a aprendizagem é que promove o desenvolvimento, 

enfatizado pela interação do individuo com o mundo, ainda que não de forma direta e 

sim a partir de um elemento interposto na relação sujeito e objeto. Em sua abordagem 

sociocultural, enfatiza que o desenvolvimento humano se dá nas trocas entre parceiros 

sociais, através de processos de interação e mediação (Fagundes, 2011) 

 

As teorias cognitivistas colocam que a criança se desenvolve interagindo com o 

meio ambiente, a medida que explora tudo aquilo com que entra em contato. Sua 

relação com ambiente contribuiu para o desenvolvimento físico e emocional da criança 
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e estimula sua autonomia. Nessa abordagem, Piaget nos conta sobre o desenvolvimento 

cognitivo da criança e em como o ambiente pode afetar o ritmo pelo qual ela se 

desenvolve, estabelecendo estágios pelos quais o individuo passa durante a sua vida, 

pelo quais vai adquirindo novos conhecimentos. Assim como Piaget, outros estudiosos 

apresentam perspectivas que sugerem o desenvolvimento em “estágios” amplos nos 

quais as crianças progridem da infância a um raciocínio adulto (Bee, 1994).  

  Todas essas teorias são métodos de explicar o desenvolvimento e servem para 

organizar e estimular novas pesquisas com o mesmo tema. No caso das teorias do 

desenvolvimento, podemos tomar como referencia três perspectivas para análise (Berns, 

2002): 

 

1. Forças essencialmente internas à criança (influências biológicas)  

 

2. Forças essencialmente externas à criança (influências contextuais) 

 

3. Interação entre forças internas e externas à criança (influências interacionais) 

  

  No caso das forças internas, são consideradas  a genética (hereditariedade), a 

autonomia (estrutura dos órgãos) e a fisiologia (função dos órgãos). Todas essas forças 

no geral estão relacionadas a evolução da espécie e ao amadurecimento e 

comportamento dos seres humanos individualmente.  

 

             Em relação às forças externas devem ser considerados os comportamentos de 

indivíduos em contextos variados, sendo eles família, escola, amigos ou comunidade 

que afetam o desenvolvimento da criança. Nesse caso, são atribuídos fatores ambientais 

ao desenvolvimento que deve ser entendido como função daquilo que se aprender e que 

se experiência.  

 

  Em relação a interação entre as forças internas e externas à criança, é importante 

se atentar as relações estabelecidas para que sejam entendidas amplamente a partir de 

olhares que consigam compreender a complexidade da atuação dessas duas forças 

contribuindo para o desenvolvimento.  

 

  Essas diferentes concepções denotam a importância do ambiente em quem que a 

criança vive para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, a familia e a escola podem ser 
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vistas como intermediadores entre a criança e a sociedade e a influencia desses dois 

ambientes é determinante para a sua formação como sujeito.  

 Para BALDWIN (1980), 

“Na psicologia do desenvolvimento, tornou-se tradicional considerar 

que a personalidade da criança é o resultado da educação que 

recebe” 

 É assim, a partir do contato com as pessoas que a criança encontra modelos e 

referencias para aprender a lidar com o mundo. A criança assim, reflete o que vê partindo 

do que recebe como exemplo e se desenvolve de acordo com as condições em que esta 

envolvida. Aprendizagem e autonomia seriam dessa foram, resultado daquilo que é 

vivenciado por ela no espaço familiar e escolar  (Fernandes et al, 2011), podendo ser 

aprimoradas conforme os estímulos que são recebidos.  

   

Winnicott: outras contribuições da Psicologia 

 

A Psicologia nos fala sobre o desenvolvimento humano e nos permite relacionar 

seus conhecimentos aqueles desenvolvidos na pesquisa na intenção de construir novas 

possibilidades de conhecimento e um aprofundamento na análise das relações 

estabelecidas entre família e escola como foco do estudo, para isso, nos atentaremos 

sobre algumas contribuições de Winnicott.     

 

  Para ele, o ser humano deve ser entendido como uma pessoa que para existir 

precisa do cuidado e atenção de outro ser humano. Considera que o objeto externo é 

muito mais do que um modulador das projeções da criança, tendo a mãe uma 

participação ativa no processo de desenvolvimento de seu filho a medida que ajuda a 

formar sua mente. Pontua assim que a mãe, em relação a criança, “Ao lhe dar amor, 

fornece-lhe uma espécie de “energia vital”, que o faz progredir e amadurecer.” 

(Bleichmar e Bleichmar, 1992, pág. 246). 

 

Afirma com isso que os vínculos afetivos estabelecidos desde o nascimento são 

extremamente importantes para o desenvolvimento emocional e sadio da criança. De 
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forma que as pessoas com quem a criança se relaciona, sendo primeiramente a mãe, 

desempenham papéis fundamentais para um crescimento saudável e que o processo 

maturacional inato do individuo pode ser facilitado pelo ambiente (Winnicott, 2005).  

 

Winnicott nos fala sobre a relação mãe-bebe e em como a criança aos poucos 

consegue viver sem a dependência direta dos cuidados maternos e descreve estágios de 

desenvolvimento emocional que explicam esse processo: dependência absoluta, 

dependência relativa e ruma à independência (Rocha, 2006), demonstrando sua 

preocupação em entender a criança e o seu desenvolvimento em busca de seu 

crescimento individual (Winnicott, 2005) 

 

Utiliza de expressões como “mãe suficientemente boa” e “mãe devotada 

comum” para explicar que não há necessidade de se buscar padrões pré-estabelecidos 

para criar filhos psicologicamente saudáveis. Tendo a “mãe suficientemente boa”, 

considerada a pessoa que efetua a adaptação ativa as necessidades do bebe, não 

precisando ser necessariamente a mãe da criança, mas sendo aquela que provê cuidados 

no período de dependência relativa, e que também é capaz de frustrar o bebe de maneira 

proveitosa dando condições para que ele caminhe em direção a independência. (Rocha, 

2006).   

 

Se tiver dessa forma a idéia da mãe como responsável por proteger a 

continuidade de ser do bebe (Winnicott, 1988) representada por uma “mãe 

suficientemente boa” que tem a tarefa de apresentar o mundo a criança fornecendo um 

ambiente apropriado para suas necessidades. Junto com essa mãe, existe a família que 

se caracteriza por um grupo cuja estrutura, segundo Winnicott (2005) esta relacionada 

com a estrutura da personalidade da criança, já que é o primeiro agrupamento em que 

ela se insere e por tanto o mais próximo dela em termos de acompanhamento do seu 

crescimento individual. 

 

Esse ambiente proposto pela família ainda assim é um preparo para a vida 

(Winnicott, 2005), e a escola pode causar alivio a criança a medida que fornece novas 

formas de desenvolver habilidades, contribuindo também para o seu amadurecimento 

(Winnicott, 2005). Assim a escola também pode ser entendida com  um ambiente 
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“suficientemente bom” quando capaz de criar condições favoráveis para o processo de 

amadurecimento pessoal da criança. A educação infantil, denominada por Winnicott 

como “escola maternal” poderia e deveria dessa forma contribuir para com a família na 

garantia da saúde mental da criança e de seu acesso a cultura. 

 

  Embora não tivesse preocupação pedagógica, Winnicott se preocupava com a 

capacidade natural de aprender das crianças e tinha assim, o objetivo de atentar a escola 

para o desenvolvimento emocional da criança, colocando em pauta a tarefa da escola 

quanto ao amadurecimento delas da mesma forma que a mãe tem (Grecco, 2008), 

propõe intervenções adequadas ao ambiente escola.  

 

Winnicott com seu olhar, nos possibilita caminhar em direção a integração do 

self, dos vários ambientes da criança e do individuo com a sociedade (Grecco, 2008) 

através de intervenções que permeiam a educação e a família.  

 

A família e suas contribuições para o desenvolvimento da criança 

  

A família se constitui como primeiro ambiente de socialização de uma pessoa e 

atua nessa medida como mediadora de padrões, modelos e influências culturais   

(Amazonas,Damasceno, Terto & Silva, 2003; Kreppner, 1992,2000). Sendo assim, a 

primeira instituição social, ainda que não sozinha, a buscar proporcionar bem estar e 

segurança assegurando a continuidade de vida de seus integrantes já que é onde se 

encontram as condições necessárias, como acolhimento, saúde, respeito, cultura e 

educação, que são essenciais para o desenvolvimento do individuo.    

 

Portanto, a família tem a responsabilidade de possibilitar ao sujeito a sua 

inserção social por meio da transmissão de valores, crenças, idéias e significados 

(Kreppner, 2000) presentes na sociedade e que são fundamentais para que essa criança 

consiga lidar com o mundo em que entra em contato.  

 

Segundo Szymanski (2004) é na família que a criança encontra os primeiros 

“outros” que irão ajudá-la a aprender o modo humano de existir. É ao estar envolvida no 

ambiente familiar que a criança a partir de um contexto culturalmente organizado 
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conhece o mundo e se desenvolve com ele. A família tem assim um impacto e uma 

influência significativos na constituição desse individuo e em como ele ira se comportar 

diante do meio, principalmente no caso das crianças, que aprendem através dos outros. 

 

Historicamente, a educação da criança foi durante séculos responsabilidade 

exclusiva da família, já que era através do convívio em casa com os adultos e outras 

crianças que ela aprendia normas, valores e regras culturais. Ainda que muitas coisas 

tenham mudado, a família ainda é quem inicialmente media o contato do homem com a 

cultura e colabora para a aprendizagem de seus membros proporcionando relações 

afetivas e sociais e condições histórias e culturais que permeiam a própria construção da 

identidade da criança.  

  

Os vínculos estabelecidos dentro do âmbito familiar, principalmente entre pais e 

filhos são cruciais para o desenvolvimento saudável ou não da criança (Dessen & 

Polônia, 2005)  à medida que facilitam o contato com modelos que podem contribuir 

para a sua atuação nos diferentes ambientes em que irá participar. A relação 

estabelecida com os membros da família e a forma como ela se da podem colaborar para 

o desenvolvimento do individuo de forma positiva ou negativa de acordo com as 

características dessa experiência, já que é nesse meio que a criança vivencia as 

primeiras situações de aprendizagem e adquire conhecimentos importantes para a sua 

existência.  

 

O que ocorre nessa fase da vida dentro do ambiente familiar influência na 

maneira de agir e de se relacionar com o ambiente quanto ao desenvolvimento de 

repertórios comportamentais (Dessen & Polônia, 2005). As vivências da criança assim, 

integram experiências coletivas e individuais estruturando formas de subjetivação do 

sujeito e de sua interação social. E é por isso que a família, bem como outros ambientes 

em que o homem esta inserido durante a infância, são importantes para o 

desenvolvimento desse ser como pessoa. 

 

Pesquisas mostraram que as atitudes dos pais frente aos filhos implicam na 

qualidade com que as crianças irão se relacionar com outros grupos. O estresse e a 

insatisfação por exemplo podem gerar problemas de ajustamento bem como 
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dificuldades de interação social. (Volling e Elins, 1998 citado por Dessen & Polônia, 

2005). Seguindo esse mesmo raciocínio, as práticas educacionais punitivas e coercitivas 

podem provocar nas crianças comportamento de insegurança e consequentemente riscos 

à sua vida adulta quanto ao estabelecimento de vínculos afetivos.  

 

Ainda assim, é possível encontrar na literatura autores que identificam uma 

compensação na baixa qualidade nas interações familiares quando a criança se relaciona 

com outras pessoas que não fazem parte da sua família (Polônia & Dessen, 2005). 

 

 É possível através destes estudos observar a influência que os primeiro 

ambientes de convivência da criança exercem sobre outros contextos de interação 

social, e o quanto a família pode determinas alguns tipos de comportamento. 

 

Na visão de Goleman (1995) a vida familiar é uma representação da primeira 

escola de aprendizado emocional da criança. E é nesse espaço que aprendem a como se 

sentem em relação a si mesmas e como reagirão aos seus sentimentos. O aprendizado 

emocional atua nas ações e nas formas de comunicação da criança, proporcionando 

modelos para lidarem com seus próprios sentimentos. Nesse sentido, os pais se tornam 

grande professores de acordo com a maneira como tratam seus filhos, e suas atitudes 

sejam rígidas ou compreensivas, podem produzir consequências duradouras para a vida 

emocional da criança. (Mondin, 2005) 

 

Ao ambiente familiar cabe ensinar a criança a lidar com o que encontrará fora de 

casa, contribuindo para que seja capaz de administrar e resolver seus conflitos, e 

sabendo o que pode ser feito frente as diversidade e adversidades da vida. (Wagner, 

Ribeiro, Arteche & Bornholdt, 1999). É de responsabilidade da família também, a 

transmissão dos valores culturais de uma geração para outra no que tange ao 

compartilhamento de regas, valores e padrões (Polônia & Dessen, 2005) e de 

conhecimentos específicos referentes à própria sobrevivência. 

 

Essas habilidades e a aquisição desses conhecimentos que são possibilitadas pelo 

âmbito familiar irão repercutir em outros ambientes com os quais a criança pode entrar 

em contato, como no caso a escola.  
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A escola como meio de possibilidades para o desenvolvimento infantil 

 

Ao lado da família, a escola é um espaço de formação que tem grande 

importância em relação a participação e influência no desenvolvimento humano. Para 

tanto, como instituição, a escola deve fornecer os recursos necessários para o 

acompanhamento do desenvolvimento de seus alunos levando em consideração as 

especificidades de cada um e abrangendo o aluno dentro de sua complexidade.   

 

Assim, ainda que não seja a única instancia de formação da cidadania, a 

sociedade depende cada vez mais do que a escola consegue oferecer, no sentido de 

qualidade e igualdade de oportunidades educativas (Macedo e Rocha, 2002) formando 

cidadãos onde a subjetividade seja resgatada e inter-relacionada com a dimensão social 

do ser humano.  

 

A escola constitui um contexto onde esta em pauta o desenvolvimento e a 

aprendizagem e onde portanto estão reunidos conhecimentos diversos  (Polônia & 

Dessen, 2005) que devem ser transmitidos aos alunos colaborando com o seu 

desenvolvimento através de atividades e interações sociais que estimulem a criança. 

 

Trata-se de um segmento da sociedade no qual a criança tem o direito de fazer 

parte e atuar efetivamente como sujeito individual e social (Macedo e Rocha, 2002), 

recebendo informações que contribuam para a formação de significados e para o 

exercício da cidadania: na medida em que possibilita a aprendizagem de participação 

crítica (Macedo e Rocha, 2002). 

 

Nesse sentido, a escola é um contexto para que o individuo dentro de um 

coletivo, que não a família, possa criar suas próprias opiniões. A escola assim, contribui 

para a sociedade levando seus alunos a se conscientizarem de sua responsabilidade 

frente ao mundo. Quanto a isso, Macedo e Rocha (2002) citam Arendt (2002): 

A escola (...) irá ampliar o mundo dos alunos, convidando-os a 

olhar suas experiências com outra lente, que não a familiar, o que 

alterará os significados já conhecidos.  
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Assim, se fala de um processo de individuação, no sentido de levar ao sujeito um 

novo olhar que o permita se apropriar do que é diferente, essa possibilidade de entrar em 

contato com que não faz parte de seu contexto familiar pode gerar situações adversas à 

educação dessa criança caso alguns pais não saibam lidar com aquilo que não lhe é 

conhecido. 

 

A educação infantil, portanto, tem como uma de suas atribuições contribuir para 

a criança com condições que favoreçam o seu desenvolvimento à medida que 

disponibiliza de um espaço onde as crianças podem interagir com as outras e aprender. 

Os vínculos afetivos criados com as professoras também são formas de favorecer para o 

desenvolvimento infantil já que geram segurança e conforto à criança.  Todas essas 

possibilidades ajudam a criança a ter um repertório de comportamentos que serão 

essências para a sua vida adulta.  

 

Educação infantil: A instituição chamada escola 

 

   Desde que começou a ser regulamentada pelo Ministério da Educação, a 

educação infantil denota características e objetivos relacionados aos direitos da criança 

na busca por igualdade social. Prevê assim, a escola de educação infantil como uma 

instituição de ensino que dá lugar ao desenvolvimento de noções de convivência, bem 

como espaço para a,  

 

“atividade educativa como ação intencional orientada para a 

ampliação do universo cultural das crianças, de modo que lhes 

sejam dadas condições para compreender os fatos e os eventos da 

realidade, habilitando-as (crianças) agir sobre ela de modo 

transformador” (Oliveira, 2002, p. 46 ),  

 

  Devendo assim, ser vista igualmente como um lugar de produção de 

conhecimento, que estimule a lógica e a criatividade, levando em consideração a fase de 

desenvolvimento da criança que neste caso corresponde a crianças de até três anos de 

idade em creches e de quatro a seis anos em pré-escolas (Lei 9394/96). 
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 A educação infantil é um nível de ensino que integra a educação básica e que 

tem por sua vez como finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania fornecendo-lha meios para 

progredir no trabalho e em demais atividades posteriormente. (Lei 9394/96 art. 2º) 

 

Partindo deste referencial a educação infantil exige a construção de uma 

proposta pedagógica que atinja conjuntamente todos os âmbitos discutidos, para que 

não ocasione a institucionalização da infância (Oliveira, 2001). 

 

  Visando orientar as instituições de educação infantil dos sistemas brasileiros de 

ensino a organizar, articular, desenvolver e avaliar as propostas pedagógicas foram 

criadas As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) que se fundamentam através de 

princípios éticos, políticos e estéticos garantindo que as instituições de educação infantil 

promovam “práticas de educação e cuidados, possibilitando a integração entre os 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da criança, 

entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível” (art. 3º, inciso III).  

 

  Objetivando propiciar o cumprimento do regulamento constitucional e cumprir a 

meta do MEC que preconiza a construção coletiva das políticas públicas para a 

educação, foi elaborado um documento a ser usado pelos sistemas educacionais, como 

as creches, pré-escolas e demais centros de Educação infantil para a promoção de 

igualdade de oportunidades educacionais levando em consideração as diversidades 

humanas e abrangendo as diferenças territoriais e culturais presentes no Brasil. 

 

  O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

(2006) é um instrumento de auxilio coletivo que tenta colaborar com o trabalho 

desenvolvido pelos profissionais da educação juntamente com a comunidade para que 

estes consigam encontrar seus próprios pressupostos para suas práticas educativas de 

forma a respeitar os direitos fundamentais das crianças. (Brasil, 2001, cap. II, item 19 

do tópico Objetivos e Metas da Educação Infantil). 

 

  Dentro deste contexto, a construção de propostas pedagógicas segundo Oliveira 

(2002), implica em se considerar uma organização curricular que se de como “mediador 
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fundamental da relação entre a realidade cotidiana da criança e a realidade social mais 

ampla”, visando a sensibilidade no olhar sobre a criança como pessoa de direitos e em 

seu desenvolvimento e suas constantes mudanças. O trabalho educativo nesse sentido 

deve se nortear no respeito a infância, detendo-se na complexidade cultural social. 

 

  Atualmente tem-se colocado muito em questão a necessidade de estruturas 

curriculares que sejam abertas e flexíveis e capazes de abarcar o desenvolvimento 

humano através de atividades diversificadas considerando a individualidade das 

crianças em seus processos de aprendizagem e em sua singularidade. 

  A concepção de criança dentro da perspectiva educacional e no que tange aos 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação é considerada como um sujeito 

social e histórico que faz parte de uma sociedade cultural na qual se desenvolve e 

participa contribuindo com ela. De acordo com Faria (1999) a criança é produto e 

produtor da história e da cultura. 

 

  De modo geral a Educação Infantil vista nos moldes atuais é orientada a um 

sentido de abarcar o desenvolvimento da criança tanto no cognitivo, social, físico e 

emocional, para tanto em seu planejamento pedagógico é necessário que se abarque 

todos esses olhares e se conscientize da importância de seu papel como instituição. 

  

A relação entre a escola e a família 

 

Não é possível considerar a escola sem se pensar na família como atuante na 

questão da educação e vice versa, mas como compreender que o processo de educação é 

uma responsabilidade de ambos? Os papéis atribuídos a cada um desses segmentos 

condiz com os seus papéis reais? Como fazer com que os atores desse contexto tomem 

consciência da importância dessa relação para todos os envolvidos?  

 

  Questões como estas tem sido feitas por pesquisadores e pessoas preocupadas 

com as conseqüências do ensino para as crianças e para a sociedade. Mas poucas 

respostas têm sido encontradas para que mudanças efetivas nas posturas atuais quanto 

ao tema ocorram. (Pequeno, 2001). 
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  Tendo que a escola e família constituem dois contextos de desenvolvimento 

fundamentais para a trajetória de vida das pessoas e contribuem para a promoção do 

desenvolvimento humano repercutindo nos processos evolutivos, cabe avaliarmos as  

questões formuladas levando em consideração as configurações desses espaços, os 

vínculos familiares e escolares bem como a importância da rede social que da suporte ao 

desenvolvimento da criança. (Polônia & Dassen, 2007)   

 

Além disso, é necessário se atentar às concepções e tipos de envolvimento entre 

a família e a escola e às percepções de pais e professores sobre este envolvimento. 

(Polônia & Dassen, 2005) já que é nessa articulação que a educação acontece de forma 

insubstituível (Oliveira, 2001) e são eles que contribuem para que isso aconteça de 

forma efetiva.  

 

Nesse sentido, é preciso se focar nas funções dos dois segmentos considerando a 

influência que estes tem sobre as crianças que estão em desenvolvimento, bem como 

compreender as inter-relações entre a escola e a família tentando entender melhor sobre 

os processos de aprendizagem e sobre o próprio desenvolvimento humano. (Polônia & 

Dassen, 2007) 

 

Mesmo que compartilhem de funções sociais (citação de Rego, 2003) e da 

responsabilidade de transmitir e construir conhecimentos culturais, segundo a pesquisa 

de Polônia & Dassen (2007), a integração entre esses dois contextos é um desafio tanto 

à prática profissional quanto aos cuidados e preocupações familiares.  

 

Levantamentos sobre o contexto de desenvolvimento de crianças que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem na escola identificaram que muitas delas 

tinham uma história de vida marcada por adversidades no âmbito familiar como 

desarmonia conjugal. Circunstâncias como esta mostram como situação vivenciadas 

pela criança podem ser desestabilizadoras fragilizando-as frente as exigências da escola 

(Silvia et al, 2008). Ainda que não tenham sido encontradas demonstrações mais 

profundas sobre esta relação sendo de causa e efeito, a concepção sistêmica não permite 

pensar o desenvolvimento escolar isoladamente mas sim levando em consideração 
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outros contextos de desenvolvimento da criança como o núcleo familiar e as suas 

demais relações sociais. 

 

Enquanto a escola assegura a apreensão de conhecimentos através de conteúdo 

curriculares sistematizados que denotam a preocupação com o processo de ensino 

aprendizagem, a família se destina a fornecer a proteção, as condições básicas de 

sobrevivência e o desenvolvimento social, cognitivo e afetivo de seus membros. 

(Polônia & Dassen, 2007) Ainda assim, são os dois contextos, a família juntamente com 

a escola que tem o papel de desenvolver a sociabilidade, a afetividade e o bem estar 

físico dos indivíduos. ( Oliveira, 2001). São por tanto, os principais sistemas de suporte 

com que a criança conta para enfrentar o desafio (D'avila-Bacari et al, 2005), o novo, 

tudo aquilo que a criança poderá enfrentar no decorrer de sua vida.  

 

  A família e a escola exercem, portanto papel fundamental nos processos 

educacionais de seus filhos e a aproximação dos pais à escola pode contribuir para um 

melhor envolvimento da criança com as suas atividades. Com isso, o interesse pela 

educação dos filhos colabora para a motivação dos mesmos que passam a demonstrar 

atitudes mais positivas em relação a sua aprendizagem.  

 

  Os pais e a escola devem ajudar a promover a aprendizagem, tanto em seu 

sentido técnico quanto no que diz respeito a experiência fundamentais de vida, 

proporcionando ambientes que sejam confortantes, acolhedores e motivadores aos filhos 

e alunos. Tal como os pais, a escola tem a função crucial de educar através de suas 

diferentes maneiras de atuar, possibilitando a criança diferentes vivencias e 

contribuindo para que os processos educativos forneçam um meio que facilite o 

desenvolvimento de seus educandos. 

 

 Atualmente encontramos um cenário social no qual as pessoas estão ocupadas 

demais com atividades que as distanciam da unidade familiar o que consequentemente 

prejudica sua função produtiva e educativa (Damke e Gonçalves, 2007). Mesmo assim, 

a família não perde seu papel na educação informal, mas atribui à escola 

responsabilidades que por vezes podem ser suas como a disciplina e a transmissão de 

valores éticos. 
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Esse panorama leva a uma dissolução da autoridade familiar até então 

fortemente característica da família patriarcal e passa a dar lugar a “novas autoridades” 

(Orsi, 2003) que atendam a necessidade dos pais de dividir a responsabilidade pela 

educação de seus filhos.  

 

Em pesquisa realizada por Moraes (2006) com pais de alunos da educação 

básica, percebeu-se que os pais se mostraram aflitos e inseguros quanto a própria 

educação que proporcionaram a seus filhos e por isso acabam delegando à escola muitas 

das funções que lhe cabem. Os pais pareceram transferir assim, algumas atribuições que 

são suas, demonstrando esperar da escola que exijam responsabilidade, frequência, 

disciplina e respeito de seus próprios filhos. Segundo a autora da pesquisa, foi possível 

verificar que os pais por vezes se eximem da função de ensinar tais valores a seus filhos 

por não conseguirem acompanhar as mudanças valorativas que transcorrem na 

sociedade, deixando isso a cargo da escola. 

 

 Dentro deste contexto, outros autores (Damke e Gonçalves, 2007) afirmam que  

existem famílias que sustentam o desejo de que a escola eduque seus filhos 

principalmente em situações com que não estão preparados para lidar, como imposição 

de limites ou mesmo assuntos sobre sexualidade. Além disso, conferem a escola a 

possibilidade de êxito profissional de seus filhos a partir de seus ensinamento técnicos e 

científicos.  

 

Mas estaria a escola proporcionando eficazmente o acesso do aluno a esses 

conhecimentos básicos (Moraes, 2006)? Na verdade, como instituições sociais, tanto 

escola quanto família devem ser responsáveis por proporcionar o conhecimento de tudo 

aquilo que possibilite suas crianças a participarem da sociedade como cidadãos ativos e 

transformadores da realidade social (Damke e Gonçalves, 2007) 
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II. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

 

Como apresentado nos parágrafos anteriores, família e escola são ambientes 

estimuladores, propulsores do desenvolvimento infantil e num plano ideal suas ações 

deveriam ser complementares, conforme os papéis que lhes são atribuídos na sociedade 

moderna. Mas será que isso de fato ocorre?  

 

As diferentes dinâmicas familiares geram repercussões na formação das crianças e 

interferem nas atitudes e comportamentos levados para dentro do contexto escolar, 

sendo que o contrário também se faz verdadeiro à medida que depois que já está dentro 

da escola, a criança passa a ter um repertório desconhecido pelos pais. Esse é um 

assunto amplo e complexo que merece atenção daqueles que estudam o 

desenvolvimento e a educação da criança na família e na escola.  Sendo nosso interesse 

compreender e refletir sobre possíveis articulações ente as ações educativas de pais e 

professores, estabeleceu-se como objetivo desta pesquisa investigar junto a pais e 

professores de crianças da Educação Infantil quais suas concepções sobre o que é 

educar e sobre seu papel na educação de crianças dessa faixa etária.  

 

III. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Local: EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil 

Sujeitos: 3 Professores e 3 pais/responsáveis de alunos  

Instrumento/ técnica: Entrevistas semi-estruturadas 

 

Procedimentos 

 

1º Passo: Contato com a escola para verificação da possibilidade de concederem o 

direito de realizar as entrevistas com pessoas envolvidas nesse campo, no caso pais e 

professores que atuam diretamente na escola; 
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2º Passo: Dada a permissão da escola, averiguação das pessoas interessadas em 

colaborar com a pesquisa. 

 

3º Observação de campo para coleta de dados sobre a instituição, funcionamento e 

organização, assim como as relações estabelecidas dentro desse contexto; 

 

4º  Passo:  Realização de uma  entrevista piloto e análise de seus dados; 

 

5º. Passo realização das demais entrevistas; 

 

6º Passo: Transcrição das entrevistas para facilitar a percepção de cada um dos 

entrevistados e análise de dados. 

 

 A metodologia utilizada para obtenção de dados seguiu uma abordagem 

qualitativa inspirada na técnica de entrevistas reflexivas, baseadas em Szymansky 

(2002), no que tange aos tipos de perguntas feitas. Ainda que a técnica não tenha sido 

realizada exatamente como coloca a autora, os dados coletados foram analisados em 

consonância com o procedimento de entrevista  semi-estruturada. 

   

  Visando a compreensão das dimensões profundas e significativas dos fenômenos 

a serem estudados, as entrevistas realizadas serviram para investigar o tema proposto, 

levando sempre em consideração as representações no discurso dos entrevistados, sem a 

intenção de quantificar, mas sim de permitir o exercício interpretativo dos fatores 

envolvidos no fenômeno (Szymanski, 2002). Além disso, foi possível a partir das 

situações singulares de entrevista  considerar-se as variáveis de acordo com os contextos 

em que o fenômeno se insere, mediando e não generalizando as divergências ou 

incongruências encontradas no estudo (Szymanski, 2002). 

 

   Em todas as entrevistas tentou-se capturar o ponto de vista individual 

respeitando a subjetividade de cada um, a partir do pressuposto de que as experiências 

humanas são variadas e de que ainda assim, se é possível compreender a experiência 

pessoal, atentando-se sempre as características gerais do sujeito, e o tomando o como 

sujeito interativo, motivado e intencional (Rey, 1999).  
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 Também seguindo as orientações de Szymanski  teve-se como atitude a 

disponibilidade de escuta e de compreensão tentando deixar os participantes da pesquisa 

a vontade contribuindo também para que a conversação fluísse a partir do respeito pelo 

outro (Szymanski, 2002). 

 

  Porém, a pesquisa em questão restringiu-se a uma entrevista aberta semi-

estruturada com direcionamento pré-definido ainda que mantendo o foco na busca por 

entender os fenômenos de acordo com a perspectiva dos participantes  como coloca 

Szymanski (2002). Assim, a obtenção dos dados foi feita através de contato direto  do 

pesquisador com o objeto de estudo, permitindo a interpretação dos fenômenos 

envolvidos. 

 

  As questões pré-definidas envolviam  uma “questão desencadeadora” 

(Szymanski 2002) a partir da qual se da início a conversa; e de acordo com o discurso 

apresentado pelos sujeitos outros tipos de questões poderiam ser feitas para manter o 

foco da conversa - “questões focalizadoras” - ou  permitindo novos questionamentos 

para esclarecimento ou aprofundamento do que foi falado inicialmente pelo entrevistado 

- “questões de aprofundamento”. Ainda que a prática reflexiva, de entrevista não tenha 

sido efetivamente utilizada, a elaboração das perguntas foi pensada inspirando-se essa 

técnica. 

 

  As questões desencadeadoras que foram previamente definidas tanto para os pais 

quanto para os professores, foram: 

 

Para você, o que significa educar? 

Qual o papel da família na educação? 

Qual o papel da escola na educação? 

 

A partir das respostas dos participantes foram feitas as seguintes questões 

focalizadora: 

 

Quais as tarefas dos pais ao educar seus filhos? 

Quais as tarefas da escola ao educar seus alunos? 
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Tanto como a realização de questões de aprofundamento: 

 

Qual a influência do seu educar para a criança? 

Como você acha que ele contribui para o desenvolvimento da criança? 

 

  As entrevistas foram gravadas e transcritas e todos os cuidados éticos 

recomendados utilizados, incluindo esclarecimentos sobre os objetivos e finalidades da 

pesquisa, forma de participação dos sujeitos e compromisso de sigilo, mediante uso do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido cujo modelo é apresentado em anexo. 

 

Participantes 

 

  A pesquisa contou com a participação voluntária de 3 profissionais da educação, 

sendo duas professoras e uma coordenadora e por 3 responsáveis de alunos que 

frequentam a escola em questão, sendo 2 mães e uma avó. Não foi considerado 

relevante questionar sobre nível de escolaridade e nível social econômico 

 

  O contato inicial foi feito com a coordenadora que concordou em contribuir para 

a pesquisa com a condição de receber uma devolutiva após a conclusão da mesma. As 

professoras foram indicadas pela coordenadora e as demais participantes contatadas por 

recomendação de conhecidos.   

 

Sobre a escola  

  A escolha pela escola se deu pela facilidade e disponibilidade dos profissionais 

que atuam nela em contribuir para a pesquisa. Durante a primeira visita foi possível 

conhecer a estrutura física e a organização da escola. Trata-se de uma EMEI – Escola 

Municipal de Educação Infantil – localizada na Zona Sul de São Paulo.  

Essa unidade escolar foi inaugurada em 1937 e atualmente atende crianças na 

faixa etária de 4 a 5 anos em dois turnos com jornadas diárias de 6 horas.  

Em um dos encontros me foi concedida a oportunidade de entrar em contato com 

o Projeto Pedagógico que conta sobre a história da escola, bem como seus objetivos e 
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metas educacionais, além de diretrizes para a atuação dos professores, tornando possível 

uma aproximação uma pouco maior sobre a realidade da escola.  

Neste documento foram encontradas frases como a de Fernando Pessoa que diz: 

“Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do 

mundo são as crianças.”  

E a de Paulo Freire: 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão” 

Pensamentos como estes mostram a sensibilidade dos profissionais que 

trabalham na escola que buscam entre outras coisas a educação de crianças a partir da 

compreensão de uma infância que abrange a história social da criança e de sua família e 

por tanto como transitoriedade, seguindo a ideia de Ariés (1978) da infância como 

historicamente construída e que muda em função de determinantes sociais, não se 

manifestando de maneira homogênea nem mesmo no interior de uma mesma sociedade 

e época. 

 

Nessa mesma perspectiva, Kramer (2007) é citada no documento, sendo que a 

autora coloca que, as visões sobre a infância são construídas social e historicamente e 

portanto a inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de 

organização da sociedade.  

 

Essas reflexões levam a ideia de criança na concepção de 4 eixos propostos por 

Walter Benjamin e pontuados no documento: 

  

1. A criança cria cultura, brinca e nisso reside a singularidade 

  2.  A criança colecionadora, dá sentido ao mundo e produz história 

3.  A criança subverte a ordem e estabelece uma relação crítica com a tradição 

4.  A criança pertence a uma classe social.  

 

Esses eixos discutem sobre a infância e a criança quanto a sua capacidade de se 

relacionar com o mundo, de produzir e criar, de descobrir e conhecer o mundo através 



25 

 

de suas ações, experimentando e dando sentido a suas vivências. Bem como coloca a 

necessidade de se considerar o ponto de vista infantil e o reconhecimento do 

pertencimento de cada uma delas a um grupo que contribui com valores que interferem 

em suas atitudes e nos significados que atribui ao mundo ao seu redor. 

 

Para tanto, são colocados os objetivos educacionais da escola como a seguir: 

Objetivos Educacionais 

1. Estreitar a parceria família-escola, proporcionando uma participação mais 

efetiva da família no cotidiano escolar;  

2. Despertar noções de ética, cidadania, meio ambiente e sustentabilidade. 

3. Desenvolver a autonomia das crianças, para que sejam capazes de solucionar 

situações-problemas e/ou buscar ajuda quando necessário, conscientizando-se de 

seus limites. 

4. Proporcionar situações de conhecimento da própria cultura e de comparação 

com culturas diversas. 

5. Propiciar espaços de formação e discussão coletiva, envolvendo toda a 

comunidade. 

6. Contemplar momentos de pesquisa de campo e coleta de materiais para os 

educadores e estudos de meio para as crianças. 

 

Coleta de dados 

 

  A coleta de dados foi precedida de um estudo piloto que teve a finalidade de  

preparar o entrevistador para as entrevistas definitivas, bem como avaliar a adequação 

das questões formuladas para a consecução dos objetivos da pesquisa. 

 

Procedimento de análise de dados das entrevistas 

 

  Para realizar a análise das informações obtidas nas entrevistas, foram tomadas 

categorias temáticas levando-se em consideração as perguntas feitas durante a 

entrevista. São elas: Definição do educar, Papel da Família, Papel da escola, 
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Expectativas família/escola, Distinção de educação na família e na escola, Influência do 

educar no desenvolvimento da criança. 

 

   No intuito de facilitar a percepção dos dados, depois de transcritas, as respostas 

das entrevistas foram divididas de acordo com essas categorias em uma tabela (Vide 

anexo) na qual foram colocados os trechos das entrevistas que correspondiam a cada 

uma delas. Essa organização possibilitou fazer a descrição das informações de cada uma 

das entrevistas de forma mais sistemática a medida que foram agrupadas por temas.  

 

 Em seguida, os dados por entrevista foram resumidos e colodos em forma de 

texto para serem analisados de modo a caracterizar o ponto de vista da entrevistada o 

ponto de vista de cada entrevistada. Depois de feitas as análises individuais, foi 

realizada uma nova análise articulando os resultados encontrados. 

 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Visando compreender um pouco mais sobre a problemática de pesquisa e 

encontrar em contato com a realidade desse tema, foi realizada uma entrevista piloto 

com uma mãe de um menino de 3 anos frequentador de escola de educação infantil 

particular. O contato com esta mãe se deu por indicação e consistiu em uma ligação para 

apresentação da pesquisa e para a realização de um convite para participação em uma 

entrevista. A mãe considerou participar e marcamos um dia e horário. 

 

 A entrevista aconteceu no dia 6/12/2011 às 14:30 e teve duração de 

aproximadamente 30 minutos. Iniciei me apresentando e contando sobre a pesquisa de 

uma forma mais explicativa e depois de não ter tido nenhuma dúvida, comecei fazendo 

a pergunta desencadeadora.  

 

O que significa educar para você? 

 

C. foi decorreu sobre o que pensava sobre o educar e foi se direcionando sem 

que eu pedisse para a educação dentro do contexto familiar como uma possibilidade de 

contribuir para a inclusão da criança na sociedade o que a levou consequentemente a 
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considerar o educar no âmbito escolar. Foi possível perceber nesse momento, a escola 

como um ambiente secundário ao educar ainda que importante. A ênfase dada ao educar 

foi dada mesmo por parte dos pais que é quem deve “demonstrar o que é certo e o que 

errado,  pelo menos indicar para ela as (criança) direções para poder optar pelo caminho 

certo de preferência”, bem como servir de exemplo em atitude para os filhos já que eles 

se comportam de acordo com o que “vêem os pais fazendo”. 

 

Através de seu discurso foi possível perceber que para C. educar consiste em 

socializar, incluindo a criança no meio de forma que possa se desenvolver. Atribui tanto 

a escola quanto a família exercer essa função, mas distingue os papéis dos dois 

segmentos de acordo com o que é transmitido a criança. No caso da escola, são 

informações relacionadas a um conhecimento mais cientifico através de didática e 

metodologia de ensino específicos da escola, enquanto que a família, mas 

especificamente aos pais, cabe a transmissão de valores morais acompanhado de carinho 

e afeto propiciando segurança à criança. 

 

Ainda assim, C. diz não acreditar que é a escola que vai educar seu filho, não no 

sentido de moldar ele quanto a sua personalidade e acrescenta que isso nasce com a 

criança dando exemplos de comportamentos de seu filho que segundo ela são assim 

desde que ele nasceu e que ninguém o ensinou a fazer.  

 

As perguntas focalizadoras e de aprofundamento praticamente não precisaram 

ser feitas, a pergunta desencadeadora foi em si capaz de levar a entrevistada a dizer 

muito do que pensava e relacionava ao educar, precisei apenas em alguns pontos afirmar 

alguns dos aspectos que haviam surgido como “Os dois ambiente juntos são 

determinantes...”, mas C. não me deixava terminar a frase e acabava sempre 

concordando comigo antes disso. 

 

 A realização e análise posterior dessa entrevista fez com que fosse percebida a 

dificuldade na concretização de uma pesquisa a partir da técnica reflexiva como 

colocada por Szymanski (2002) e a inviabilidade de uma nova entrevista para dar 

continuidade a primeira deixou dúvidas e não permitiu a reflexão proposta pela autora. 

O mesmo aconteceu com as entrevistas finais, em que foi utilizado apenas o roteiro de 

perguntas para a realização das entrevistas abertas e que também consistiram em apenas 

um encontro.  

 

 Além disso, ainda que seu discurso tenha contribuído para aproximação ao tema 

da pesquisa, a fala da entrevistada não foi considerada para análise juntos as demais 

entrevistas devido a diferenciação de características da amostra, sendo o restante das 

entrevistadas envolvidas e frequentadoras de escola pública. 
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Entrevistas finais 

 

 Objetivando desenvolver uma análise e discussão dos dados obtidos de forma 

mais abrangente, as entrevistas foram resumidamente descritas e separadas de acordo 

com os participantes, entre Profissionais da educação e Mães/Responsáveis. Para manter 

o sigilo das pessoas entrevistadas e ainda assim não despersonalizá-las, foram criados 

nomes fictícios para cada uma das pessoas. 

Da entrevista: Pontos de vista individuais 

  Inicialmente serão apresentadas as visões de cada participante acerca do 

problema investigado. 

Profissionais da educação 

Entrevista com Larissa 

 

 Atuando há 5 anos na área da educação escolar, a coordenadora apesar de achar 

a questão muito genérica coloca o educar como algo relacionado ao “ensinar, aprender e 

cuidar”. Vê como tarefa dos pais a transmissão de valores como respeito, e quanto a 

escola, acredita que muito é delegado a ela - “a escola cabe tudo” – mas ainda assim, 

conta que a escola deve proporcionar um ambiente de convivência onde as crianças 

possam se relacionar e entrar em contato com múltiplas linguagens sendo um ambiente 

de experimentação e socialização em que devem estar presentes princípios de respeito e 

inclusão. 

 

  Em relação as expectativas sobre a educação infantil, a coordenadora sugere a 

participação efetiva dos pais na escola como de extrema importância. Diz que muitos 

não se envolvem e que isso prejudica a relação de troca que deveria ser estabelecida. 

Questiona a valorização pelos pais da escola e afirma que “a família precisa ter mais 

atitude, fazer mais pelos filhos, ter ação”. Acredita que os pais esperam da escola 

acolhimento e alfabetização de seus filhos. 

 

 A profissional não tem dúvidas de que há influência da educação fornecida na 

escola e na família para o desenvolvimento das crianças e contempla que deve existir 
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“compatibilidade entre escola e família para que a criança se desenvolva em ambientes 

que se complementem”.   

 

  Distingue a educação nos dois segmentos atribuindo a família a transmissão de 

valores e respeito e a escola a relação de convivência. 

 

  Na fala da coordenadora é possível perceber demasiada exigência da família 

para com a escola, e que as crianças parecem não estar recebendo dos pais a atenção 

necessária dentro do ambiente familiar, sendo que os mesmos estão atribuindo a ela 

responsabilidades que deveriam partir de dentro de casa e que ainda assim não parecem 

dar valor ao que é ofertado pela escola. Com isso, a educadora demonstra sua 

insatisfação com relação ao desempenho das famílias frente a educação de seus filhos.   

 

Entrevista com Fernanda 

 

Fernanda já atua há 12 anos na educação como professora especializando-se em 

educação infantil entende que o educar não se restringe a escola, mas é considerado 

como algo acima da sala de aula e estritamente relacionado à família, como uma 

parceria que necessita de dialogo constante. Afirma que quando se fala da infância não 

tem como não considerar a família, e nesse sentido diz que educar corresponde a um 

tratado, um acordo entre a professora, a instituição e a família e que  “sem isso não 

existe educação”. Com isso, demonstra que julga importante a escola e a família 

atuarem conjuntamente na educação e desenvolvimento da criança. 

 

Conta que as mudanças na família contribuem para que os pais incumbam a 

escola de coisas que cabem a eles. Ainda assim, acredita que “a escola não é mais um 

lugar onde só se aprende, e a família não é um lugar onde só se educa”. Diz que a 

família deve estimular assim como a escola e por isso é preciso que trabalhem juntos 

para que todos fiquem satisfeitos. Seu discurso assim denota que a vida moderna e a 

novas configurações familiares acabam transferindo para escola responsabilidade que 

não eram consideras de função escolar, mas que se tornaram indispensáveis hoje para 

suprir as necessidades da família. 
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Atribui a família acompanhar a vida de seus membros com os pais presentes na 

vida dos filhos “em todas as situações”, na leitura diária, na organização do material, no 

ligar para a escola possibilitando assim que entre em contato com a realidade de seu 

filho, já que cada um é diferente do outro. Fernanda nesse sentido, parece se preocupar 

com o possível distanciamento dos pais em relação aos seus filhos. 

 

Quanto à escola, segundo Fernanda “seu papel é realmente de aprendizagem (...) 

de ensinar”, sendo isso de acordo com a faixa etária, como letramento para as crianças e 

alfabetização para os mais velhos. Ainda assim, comenta que não se pode deixar de 

considerar o social, o lúdico e uma série de valores que envolvem a escola como 

instituição. Já em relação a atuação dos professores de educação infantil, coloca que é 

preciso se ter um bom planejamento e intencionalidade em suas ações para que se 

consiga atender as necessidades da infância.  

 

Quanto as expectativas que tem dos pais, Fernanda diz que atualmente eles tem 

colocado em pauta questões comportamentais que deveriam ser ensinadas em casa, 

como respeito ao próximo, e completa que isso independe da profissão dos pais, mas 

que espera que no futuro “as coisas irão se disseminando, vão melhorando e vai 

voltando a ser como era”. Essa colocação mostra que Fernanda espera e acredita que 

haverá uma mudança na situação e que as atitudes dos pais tendem a se tornarem 

diferentes da atuais.   

 

Quando questionada sobre a sua influencia sobre o educar das crianças, 

Fernanda acha que a forma como se comporta com eles “com alegria” e de forma 

“descontraída” mas com “regras” e “rotina” contribui para que as crianças se tornem 

mais organizadas, já que nota que em casa “eles não estão acostumados a viver muito 

com regras”. Seu contestamento mostra que mais uma vez os pais tem deixado a desejar 

para os professores, que como no caso especifico devem colocar limites as crianças já 

que isso não tem sido feito pela família que tem se mostrado casa vez mais permissiva.  

 

Refletindo sobre a interferência de sua atuação para o desenvolvimento dessas 

crianças na vida adulta, a professora diz que “tudo que você faz e eles veem como algo 

que esta dando certo e você vê que é diferente do que outros educadores fazem é 
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positivo para ele.” Tem o professor como uma referencia para os alunos e não apenas 

como um mediador da ação pedagógica. Fora as atitudes, ela também afirma dar para as 

crianças carinho, atenção e afetividade. E acredita que as crianças carreguem isso para 

toda a vida. 

 

Consegue determinar como função da escola “aprender, manter planejamento, 

saber o que a gente (professores) vai começar e finalizar com as crianças, não apenas 

focando no produto final, mas tendo planejamento e dinamismo”. E a familia como um 

espaço em que a criança deve ser enxergada como um membro, como um “ser humano 

que precisa de atenção, de educação familiar e valores”.  

  

No discurso de Fernanda está explicito o seu descontentamento com a relação 

existente hoje entre família-escola e em como os pais estão falhando na educação de 

seus filhos não acompanhando e trabalhando na mesma direção que os professores.  

 

Entrevista com Alessandra 

 

  Alessandra já trabalha há 30 anos como professora tendo passado a maior parte 

da sua carreira na educação infantil. Pensa que o educar não se restringe a pedagogia 

mas que engloba um ato de doação, amor e paciência acreditando que a educação “pode 

modificar ações dessa pessoa que esta ao seu lado”, sendo ela tanto educação escolar 

como familiar.  

 

 Segundo a educadora profissional, a família é quem dá o suporte principal as 

crianças em todas as suas ações e escolhas, sendo essencial que ela esteja presente 

dando segurança para que a criança tenha boas atitudes, em “termos de posturas perante 

a vida, tanto no trabalho, nas relações, ao planeta, em tudo”.  

 

  Como um núcleo social complementar a família, para Alessandra a escola fora 

seu papel acadêmico, tem o papel de valorizar o ser humano, trabalhando suas 

habilidades e potenciais para novos conhecimentos, contribuindo também para a 

socialização da criança. A escola de seu ponto de vista deve sempre ensinar e cuidar 

desse ser humano, mas não com assistencialismo, “não com aquele olhar de oferecer e 
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dar tudo pronto sem dar chance para a conquista”, mas sim como um lugar de 

contestamento e descoberta para que a criança tenha chance de ser ele mesmo, “de ter 

uma identidade”. Nesse sentido, acredita que a escola deve ter muito cuidado em como 

conduz essa educação. 

 

 Já em relação aos pais, Alessandra coloca que seu 1º papel deveria ser o de fazer 

com que a criança se percebesse amada e apoiada, contribuindo para uma educação para 

sua autonomia, preparando ela para vida, para que possa fazer suas escolhas e ir aos 

poucos se diferenciando. Além disso, fala sobre os valores e em como é importante que 

a família trabalhe bem com isso junto com “o amor, a segurança, alimentação, lazer e 

tudo mais o que envolve o núcleo familiar”. Dentro dessa perspectiva, a criança estaria 

mais preparada para receber o que a escola tem a oferecer. Mas afirma que “Hoje nós 

(professores) acabamos entrando nesse papel familiar, e acabamos fazendo muito dessas 

funções que a família não fez”. 

 

  Percebe que cuidar também faz parte de sua tarefa, mas que entre o “ensinar e o 

cuidar” tem “um buraco ai no meio” do qual as vezes não consegue dar conta. Diz que 

recebe na escola crianças com famílias diferentes e que é muitas vezes difícil colocar o 

que é certo e o que é errado sem saber o que as famílias julgam como certo e errado, já 

que algumas coisas dizem respeito a valores familiares, “então fica difícil ficar lidando 

com todas essas mazelas”. Esse “buraco ai no meio” parece consistir na falta de uma 

ação conjunta dos professores com os pais para garantir que o cuidar e o educar 

aconteçam de forma integrada. 

 

  A entrevistada ainda se mostra muito preocupada com o futuro das crianças e 

com o rumo que educação esta tomando, mesmo assim espera que “tudo vai dar certo” e 

que cabe aos professores se adaptarem as mudanças “tentando conhecer melhor as 

famílias para entender melhor seus alunos”. Essa sua ultima afirmação nos diz muito 

sobre o quanto a criança se comporta de acordo com as suas experiências no ambiente 

familiar e o quanto isso interfere na relação delas dentro da escola. Compreende que 

suas atitudes servem de espelho para as atitudes das crianças com quem convive, bem 

como as dos pais e disse que já encontrou alunos que mais velhos disseram se recordar 
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do que haviam aprendido com ela dizendo: ‘olha professora, eu lembro muito do que 

você me falava’ e diz que isso contribui para que veja o seu trabalho acontecer. 

 

 Com tudo isso, Alessandra afirma que ser professora é muito sério e exige uma 

responsabilidade muito grande e, portanto, procura sempre estabelecer relações de 

transparência com as crianças e mantem sempre uma postura que considera positiva já 

que percebe que as crianças imitam seus pais na escola e que portanto devem imitar 

seus professores dentro de casa. 

 

 Idealiza que a escola é onde se educa dentro do conhecimento para a 

transformação e a para o desenvolvimento da identidade da criança e que para os pais 

cabe a tarefa de atender todas as necessidades de seus filhos, com amor, saúde, 

alimentação e tudo o que for possível para que cresça saudável. 

 

 Todo o seu discurso é pautado em uma educação formadora de discernimento, 

crítica e de autonomia voltada à aprendizagem de conteúdos e saberes estritamente 

vinculada a possibilidade de desenvolvimento, transformação e aquisição e produção de 

conhecimento. Talvez por trabalhar há muito tempo com a educação infantil, 

Alessandra tem muita propriedade do seu papel frente as crianças, e ainda que por vezes  

seja possível dar conta de todas as demandas da educação, reconhece que ensinar e 

cuidar são suas obrigações para garantir o bem estar de seus alunos.  

 

Mães/Responsáveis 

 
Entrevista com Amanda 
 

 Mãe de 4 filhos, sendo um atualmente aluno na escola de referencia e dois ex-

alunos, Amanda acredita que educar “é uma batalha muito grande” e vê a educação 

como fundamental para todo ser humano. Coloca que educar condiz com preparar o 

filho para o mundo, ajudando e estando sempre ao lado deles para que se tornem seres 

humanos decentes sem que precisem ser humilhados e judiados pela vida. Enfatiza que 

“sem educação não é nada”. 
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 Pensa que o papel da escola na educação é complementar ao da família, e que é 

função dos pais mostrar o que é certo e o que é errado, mostrando “o caminho das coisas 

boas” e ensinando-os a “andar sempre na verdade e papel da escola tornar seus alunos 

cidadãos, atualizando-os, socializando e enturmando para que sejam “dignos de um bom 

emprego e de uma sociedade boa”. 

 

 Espera que a escola ensine ao seu filho tudo que é importante e necessário, 

“coisas que eles vão levar para a vida deles”, para que possa crescer e diz que pretende 

estar sempre ao seu lado para ajuda-lo a atingir o objetivo de ser um cidadão culto e 

independente. Enfatiza a disciplina como algo essencial para o desenvolvimento das 

crianças e para “entender(em) melhor a vida” e que deve estar presente tanto na escola 

quanto na família, sendo ainda assim de maior responsabilidade da família. Entende que 

tem grande influencia sobre seus filhos sendo “um exemplo”, “um espelho” que deve 

dar sempre bons exemplos, “afinal, o que você vê, é o que você faz”. 

 

 Diferencia educar na família como ensinamento, demonstrando como ser um 

cidadão de caráter, com respeito ao outro e ao espaço do outro, enquanto a escola é mais 

focalizada em profissionalizar seus alunos, para que cresçam e tenham um bom 

emprego e uma boa estrutura de vida através do que aprendem na escola. 

 

 A fala de Amanda nos diz sobre uma educação familiar se dando através do 

afeto, do cuidado e da transmissão de valores para a formação pessoal. Em 

determinados momentos relaciona a educação como algo mais voltado ao 

comportamental e que beira a polidez no sentido de civilidade, quanto a uma “criança 

educada” com “bons modos”.  Contudo, consegue determinar esse papel da família 

como um ensinamento que diferentemente do da escola que deve possibilitar uma 

formação profissional, no caso da familia a educação dada deve se dedicar a criar um 

adulto de boa índole.    

 

Entrevista com Ana 

 

 Avó de um menina de 4 anos que estuda na escola, Ana diz que educar é “a 

essência do saber” e completa que  educar “é um conjunto de amor, carinho e 
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educação”. Com dificuldade coloca que “tudo” é papel da familia na educação, “tudo o 

que você possa imaginar é obrigação dos pais”, atribui aos pais proporcionar “carinho, 

dedicação, compreensão” e “se dar por inteiro”. Para ela, os pais devem saber dizer não 

na hora que deve e “colocar no castigo na hora necessário”, “observar as amizades dos 

filhos” e “ter muito amor” ainda que amor em excesso, segundo ela, “também estraga 

uma boa educação”.  

 

 Nesse sentido, Ana acha que  para se ter uma boa educação é preciso “colocar 

sempre tudo na balança, amor, carinho”, na quantidade certa, brinca “ um quilo de 

amor, um quilo de dedicação (...)”. 

 

 Já em relação a escola, acredita que sem ela “não existe educação”, isso porque 

“ninguém nasce sabendo”. Com dificuldade em responder, coloca que todas as tarefas 

devem ser feitas pela escola mas inicialmente só consegue dizer que a escola deve ter 

“dedicação, compreensão e paciência”. Em seguida denota aos professores grande 

responsabilidade, colocando que a medida que entram em sala de aula, passam a ter 

papel de pai e mãe, atribuindo assim aos professores as mesmas responsabilidades dos 

pais. 

 

 Quando questionada sobre a diferença entre a educação na escola e na familia, 

Ana diz que em casa a educação é  “muito mais elaborada, muito mais detalhada” e que 

na escola “são muito filhos para se educar ao mesmo tempo.” Essa elaboração e 

detalhamento provavelmente em contra partida com a sua ultima fala, faz menção ao 

fato de que em casa os pais podem se dedicar ao filho exclusivamente sem que tenham 

que se preocupar com outras crianças como no caso dos professores em sala de aula. 

 

 Além disso, Ana tem “todas as expectativas” em relação a escola, como “uma 

boa educação, um bom ensino”, e espera que “tudo de bom” seja ensinado dentro dela.  

 

 Percebe que a educação que é dada para as crianças tem influência em sua vida 

adulta pelos seus netos que segundo ela são “maravilhosos” graças a educação que 

tiveram com muito amor. Acredita que a educação pode, por exemplo, gerar uma 

criança que não sabe ouvir um não, e que o comportamento que o adulto tem em relação 
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a criança pode ocasionar alguma coisa positiva ou negativa, em seu futuro. Esse seu 

pensamento vai ao encontro aos encontrados na literatura que afirmam que as crianças 

podem apresentar sintomas da relação com seus familiares, sendo eles positivos ou 

negativos de acordo com a vivência da criança. (Dessen & Polônia, 2005). 

 

 Acima de tudo Ana acha que “o fator impositivo” da educação é “amor, amor, 

amor”, o que pode ser compreendido como fator determinante para a educação sendo a 

dedicação, o cuidado e o carinho direcionado a criança para que ela consiga crescer de 

forma saudável em um ambiente que seja repleto de afetividade. 

  

Entrevista com Elaine 

 

  Quando questionada sobre o significado de educar, Elaine inicialmente só 

conseguiu responder “educar é mostrar qual é o caminho bom”, com um pouco de 

esforço completou a frase; “Mostrar para ele (seu filho) o que é certo e o que é errado, 

mesmo sendo pequenininho acho que mostrar o que é certo e errado”. 

 

 Quanto ao papel dos pais na educação se restringiu em dizer “Total”, demorando 

um pouco mais para dar continuidade colocando que a educação deve vir de casa sendo 

a escola apenas um complemento. As tarefas dos pais denotam ao seu significado de 

educar, “mostrar o que é certo e errado”, junto a isso, acrescenta que os pais também 

devem colocar limites e se comunicar com seus filhos deixando claro que estão 

presentes para o que eles precisarem. Apresenta dessa foram a presença dos pais como 

necessário para impor limites e dar segurança para a criança. 

 

 Já a escola é colocada em um segundo plano, no qual a criança já deve entrar 

“educada” de casa, e a escola deve ser apenas um alicerce onde a criança deverá apenas 

prestar atenção ao conhecimento, que seria papel da escola apresentar aos seus alunos, 

distinguindo assim os papéis fundamentais dos dois segmentos.  

 

 E comenta que gostaria que a escola fosse “como era antigamente e não como é 

hoje”, critica a postura atual de que as crianças mudam de série sem ter aprendido 
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efetivamente e coloca que a presença dos pais é fundamental para incentivar os filhos a 

estudarem e aprenderem, caso contrário, as crianças não se interessariam por nada. 

 

 Em sua opinião, a escola em que seu filho estuda é muito boa e é onde acredita 

que ele desenvolve o companheirismo, o trabalho em equipe, a autonomia e o respeito 

pelo outro. Além disso, diz que é um lugar onde a criança aprende a se comportar de 

forma educada, a dizer obrigada e por favor por exemplo. E entristece ao falar sobre o 

futuro, dizendo que a EMEI esta “de bom tamanho” e que “quando passa para frente” a 

educação se deteriora completamente.  

 

 Quando questionada sobre a sua influência no desenvolvimento de seu filho 

coloca que é preciso sempre mostrar as coisas boas e que quando a criança aprende 

“pelo lado positivo”, será “um adulto com o consentimento de que isso aqui é bom e 

isso daqui não é”. Afirma que incentivando a criança desde pequena facilita para que ela 

se torne um “adulto mais responsável, mais honesto”. 

 

 Determina que a educação em casa e na escola esta na relação com os outros e 

com o mundo. Coloca que “dentro de casa é saber respeitar os outros” sabendo se 

colocar frente a sociedade e que a escola deve contribuir para isso colocando as crianças 

em relação com as outras. Mas completa que em casa acredita ter mais carinho e amor 

do que na escola em que os professores tem que cuidar de diversas crianças. E pensa 

que o carinho dado a seu filho é fundamental para o seu crescimento como pessoa e que 

suas atitudes como mãe influenciam o comportamento de seu filho afirmando que “A 

relação que é estabelecida dentro de casa interfere nas coisas que ele faz”.  

 

 A mãe com isso fala sobre o papel prévio da família na formação do sujeito para 

que ele chegue a escola e não se sinta rejeitado mas que consiga conquistar seu espaço 

se desenvolvendo a partir do conhecimento e da aprendizagem.  

 

Das entrevistas: Articulando pontos de vista 

 

 Embora a classe social não tenha sido critério de escolha para os participantes, 

foi possível perceber que as mães, todas de nível econômico menos elevado, tiveram 
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muita dificuldade na elaboração de suas respostas enquanto as professoras 

eventualmente favorecidas pela sua formação profissional não ficaram inibidas para 

responder as perguntas da entrevista. 

 

 A seguir estão pontuadas de acordo com as categorias já mencionadas as 

concordâncias e divergências nos discursos dos sujeitos da pesquisa bem como a 

interpretação e significação de falas de acordo com embasamentos teóricos e 

complementações de cunho pessoal da pesquisadora. 

 

Definição do educar 

 

  A definição de educar para as mães e para a avó foi inicialmente generalizada - 

“educar é tudo” - no sentido de não abranger um significado único. O discurso posterior 

possibilitou compreender o educar para elas estando relacionado à dedicação afetiva aos 

seus filhos e neta, no que diz respeito a estar disponível para ajudá-los proporcionando 

cuidado, a partir de um conjunto de sentimentos como amor, carinho e paciência. Todas 

as colocação  fizeram menção assim a um educar que exige uma postura de dedicação 

dos pais que devem acompanhar e participar na infância das crianças assegurando o 

bem estar delas, o que vai de acordo com a literatura que coloca as atitudes dos pais 

como determinantes para a educação de seus filhos (Silva, 2008). 

 

 Todas as professoras entrevistadas concordam que educar não se resume a 

"escola", a "sala de aula" e a "pedagogia", mas que está além disso, envolvendo a 

participação ativa dos pais em conjunto com os professores. Falam de uma educação 

que esteja pautada na parceria entre a familia e a escola por meio de um dialogo 

constante que permita trabalharem juntas para realizar a educação. Fernanda por 

exemplo afirma a necessidade de "um acordo entre a professora, a instituição e a 

familia" para que realmente exista educação. Além disso, as falas das entrevistadas 

pareceram complementares denotando a educação a possibilidade de transformação e de 

modificação de ações que podem “educar a sociedade” a partir de uma concepção de 

“ensinar, aprender e cuidar”. 
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 A participação e envolvimento dos pais na vida de seus filhos foi considerada 

dessa forma, fundamental na educação das crianças tanto pelos pais quanto pelos 

professores. As atitudes das educadoras em relação a criança foram relacionadas a 

sentimentos de cuidado como “amor” e “carinho” e como um “ato de doação” atribuído 

por Alessandra. Além disso, a maioria das entrevistadas mencionaram a escola e a 

familia como responsáveis pela educação, colocando a necessidade de um diálogo 

constante entre ambas para que a educação seja mais efetiva. 

 

 Aqui é válido ressaltar que a concepção de educação esta intimamente 

relacionada a realidade de cada sujeito, e que conseguir defini-la esta ligado a saber 

falar sobre o que se conhece e sobre o que faz sentido para cada um, por tanto, 

conseguimos nitidamente compreender como a educação no sentido vivencial esta 

presente no discurso das entrevistadas. 

 

Papel da Família 

 

  Quanto ao papel da família na educação das crianças, os pais atribuem a si 

mesmos a função de transmissão de valores fundamentais aos seus filhos, como 

"mostrar o que é certo e o que é errado" segundo Amanda e "saber dizer não na hora que 

deve" de acordo com Ana. Essas falas também podem estar relacionadas a imposição de 

limites com função dos pais. Além disso, falam sobre apoio, incentivo a autonomia, 

preocupação com o futuro deles, amor, carinho, dedicação e compreensão. Ana diz que 

"tudo que você possa imaginar é obrigação dos pais". Ainda que sua colocação também 

possa representar falta de elaboração da resposta, é possível compreender que como as 

mães, a avó entende o papel dos pais como de extrema importância para a criança e que 

mais do que uma responsabilidade, dar educação aos filhos é uma obrigação dos pais.   

 

  O ponto em comum entre os professores foi na atribuição aos pais da 

transmissão de valores, concordando com dados da literatura que pontuam quando 

atribuem à família a transmissão dos valores culturais de uma geração para outra no que 

tange ao compartilhamento de regas, valores e padrões (Dessen & Polônia (2005). 
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 Dessa forma percebemos que o papel da família tanto para pais quanto 

professores esta pautado na transmissão de valores e na participação efetiva dos pais nos 

cuidados diários das crianças ainda que as mães e avó entrevistadas tenham 

demonstraram relacionar o seu papel mais a fatores emocionais no sentido de carinho e 

dedicação. 

 

Papel da Escola 

 

A função da escola maternal não é ser um substituto para uma 

mãe ausente, mas suplementar e ampliar o papel que, nos 

primeiros anos da criança, só a mãe desempenha. Uma escola 

maternal, ou jardim de infância, será possivelmente considerada, 

de modo mais correto, uma ampliação da família ‘para cima’, em 

vez de uma extensão ‘para baixo’ da escola primária.” 

(WINNICOTT, 1982, p. 214) 

 

  Os pais veem a escola como fundamental para a educação, mas associam seu 

papel como complementar ao da familia, como uma continuação da educação de casa 

que deve garantir a formação da criança como um cidadão à medida que fornece 

conhecimentos e subsídios essenciais para a sua vida em sociedade.  

 

  De acordo com Amanda é papel da escola atualizar e enturmar seus alunos, o 

que pode ser entendido como  uma necessidade de colocar as crianças frente a 

experiências novas que não são vivenciadas no ambiente familiar, e que podem ser 

desenvolvidas na troca com outras crianças e como os professores. Da mesma forma, 

Ana coloca a necessidade de a escola se dedicar, compreender e ter paciência na 

condução de suas atividades fornecendo assim um ambiente acolhedor para essas 

crianças estendendo a segurança que lhe deve ser familiar em casa, bem como para 

Elaine que diz que “A escola é um segundo plano, a criança não deve entrar na escola 

para ser educado, a educação deve vir de casa”. 

 

  Todos os discursos das responsáveis pelas crianças estão pautados  em uma 

concepção de educação que tange aspectos comportamentais que devem ser ensinados, 
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ou seja, falam sobre a forma considerada correta de se comportar, como uma educação 

“polida” e na criação de uma pessoas “bem educada”. 

 

  É possível perceber uma diferenciação na idéia de responsabilidades da escola 

no discurso das professoras em relação aos das mães. É possível que a formação 

profissional e atuação das educadoras contribuam para um olhar mais conceitual e 

vivencial do ponto de vista profissional sobre o papel da escola. Ainda assim, mesmo 

que todas tenham atribuído à educação o ensino e a aprendizagem, foram encontras nas 

falas percepções pessoais que parecem dificultar a determinação de um papel único para 

a escola, o que pode se dar de acordo com Fernanda pela complexidade envolvida em 

um ambiente escolar infantil em que está presentes "um social", "um lúdico" e "uma 

série de valores que envolvem essa instituição chamada escola".  Além disso, Larissa 

fala sobre as expectativas depositadas atualmente a escola e em como os pais tem 

delegado tudo a ela. Alessandra acrescenta que fora o papel acadêmico, a escola como 

2º núcleo de vida da criança depois da família, deve "valorizar o ser humano, trabalhar 

suas habilidades e potencial de novos conhecimentos", também cuidando dessa criança 

e dando a oportunidade para que tenha uma personalidade, atribuindo a escola o papel 

de possibilitadora do desenvolvimento da identidade da criança.  

 

 Essas afirmações vão de acordo com a idéia de que como colocado por 

Winnicott (1982), no que diz respeito a Educação Infantil, a escola seria como uma 

“ampliação da familia ‘para cima’” no sentido de que ao entrar na escola a criança não 

deixa de lado a sua vida afetiva pautada na familia, mas que na realidade a escola 

contribui para ampliá-la através do seu relacionamento com os professores e outras 

crianças com valores familiares e culturais diferentes dos seus.  

 

 Ainda nesse contexto, podemos considerar que tendo o papel da escola 

complementar ao da família, a aprendizagem deve se iniciar no lar, com atividades 

básicas nas quais a família ensina o respeito, o amor e a solidariedade, por exemplo, 

ensinando assim o que é básico para a convivência humana e que por tanto, a criança 

chega à escola levando consigo aspectos constitucionais e vivências familiares (Baltazar 

ET AL, 2004) que devem ser compreendidos e trabalhados pelos professores de forma 

positiva para a sua atuação e para a efetivação de uma boa educação escolar. 
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Expectativas  

 

  No que se refere às expectativas dos pais em relação a escola, a simplicidade das 

respostas demonstrou mais uma vez falta de elaboração de suas respostas mostrando 

que pouco pensam sobre o que esperam da escola. Apesar de respostas amplas, foi 

possível constatar que no geral a escola em que seus filhos frequentam corresponde as 

suas expectativas a medida que "mostram o conhecimento" segundo Elaine, e realizam 

"um bom ensino" de acordo com Ana. Mas mais do que isso, conforme Amada a escola 

deve "estar sempre tentando ensinar o que é melhor, coisas que eles vão levar para a 

vida deles", apresentando dessa forma um olhar de continuidade para aquilo que é 

vivido pelas crianças dentro da educação infantil. Além disso, Ana quando afirma que 

os professores a partir do momento que entram na sala de aula passam a ter o papel de 

pai e mãe e que por tanto devem atuar com amor, dedicação e carinho pelo que fazem, 

mostra que espera dos professores a mesma postura que tem dentro da sua casa.  

 

 Na visão dos professores, os pais esperam muito da escola, como coloca Larissa, 

por vezes os pais questionam posturas comportamentais "que deveriam vir de casa, 

como respeito ao próximo", Com isso mostram que a família tende a criar expectativas 

das quais a escola muitas vezes não acredita ser seu dever, isso também contribui para 

que as funções de cada um acabem se misturando. Nesse sentido, Fernanda entende que 

"a familia precisa ter mais atitude, fazer mais pelos filhos, ter ação" e questionando o 

valor que é dado pelos, pois a escola e criticando o não envolvimento de muitos pais na 

educação de seus filhos. 

 

 Dessa forma, as expectativas quanto a aos papéis e as tarefas da escola e da 

família estão entrelaçadas, mas pouco compreendidas pelas duas partes.  

 

Distinção entre educação na família e na escola 

 

  Quando solicitadas para diferenciarem educação quanto aos contextos familiar e 

escolar, as mães tomaram como responsabilidades suas ensinar seus filhos através de 

amor e carinho a se tornarem cidadãos de caráter, respeitando os outros e sabendo se 

comportar em outros ambientes que não o de casa. Já os professores atribuem a família 
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estarem presentes na vida de seus filhos, contato com a escola, estabelecimento de 

regras e transmissão de valores e respeito. 

 

  No geral os pais falam sobre a escola como um local em que as crianças devem 

aprender tanto conhecimento como formas de se comportar na relação com o outro, 

desenvolvendo companheirismo, trabalho em equipe e a autonomia das crianças. 

Enquanto os professores entendem a educação na escola como algo que deve ser 

planejado com intencionalidade em suas ações, em um ambiente que colabora para  

relações de convivência e para o desenvolvimento e aquisição de conhecimentos. 

  

Influência do educar no desenvolvimento da criança 

 

  Tanto as mães quanto as professoras colocaram a responsabilidade que tem 

quanto aos comportamentos futuros das crianças tomando-se como referenciais para 

suas atitudes, Amanda acredita que o exemplo que dá para seus filhos eles levam para a 

vida toda, e que as pessoas que convivem com a criança são "praticamente um espelho" 

já que em sua opinião "o que vêm é o que fazem". Com esse mesmo referencial, Ana 

compreende que "a educação pode gerar uma criança que não sabe ouvir um não por 

exemplo" e que tudo isso vai depender do comportamento que adulto tem em relação a 

ela. Partindo da mesma concepção de influência, Elaine explica que se os pais 

incentivam desde pequeno, a criança é capaz de se tornar um adulto honesto e 

responsável com o consentimento do que é certo e o que é errado. Todas essas 

colocações das mães estão alinhadas com as informações encontradas em pesquisas que 

mostraram que as atitudes dos pais frente aos filhos implicam na qualidade com que as crianças 

irão se relacionar com outros grupos. (Polônia & Dessen, 2005). 

 

 Para as professoras também é evidente que há influencia da educação fornecida 

tanto na escola como em casa para o desenvolvimento da criança. A rotina e o 

estabelecimento de regras, por exemplo, foi pontuado por Fernando como aspectos 

importantes que podem ser levados para a vida, bem como o carinho, a atenção e 

afetividade dos professores. Na educação infantil essencialmente, segundo ela, o 

professor não é apenas o mediador de uma ação pedagógica, mas sim um referencial. 
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Assim, é fundamental de acordo com Alessandra que exista “compatibilidade entre 

escola e família para que a criança se desenvolva em ambientes que se complementem”. 

 

Síntese 

 

  Aqueles que acompanham o crescimento de seus filhos ocupam um importante 

papel na mudança do comportamento deles já que em certa medida  intervém no 

desenvolvimento humano dessa criança e na relação com o meio natural e social em que 

ela se desenvolve. E é por isso que aquilo que os pais tem a dizer sobre o que acreditam 

ser educação, bem como a sua postura, suas ações e principalmente sua concepção sobre 

o papel deles nesse panorama são essenciais para a compreensão deste segmento,  

servindo assim, como um ponto a ser investigado pela pesquisa 

 

  Em síntese essa pesquisa traz como resultado visões de professores e mães que 

contribuem para uma melhor compreensão das dificuldades que temos encontrado 

atualmente quanto à educação das crianças. A necessidade de diálogo entre família e 

escola, a demasiada atribuição de tarefas à escola e o possível distanciamento dos pais 

na vida escolar de seus filhos foram pontos significantes encontrados nos discursos dos 

entrevistados.  

 

  De um lado temos os professores se sentindo encarregados de funções que não 

são suas e insatisfeitos com a postura de pais frente à escola e do outro lado temos mães  

satisfeitas com a escola de seus filhos, mas que parecem não reconhecer a necessidade 

de interação entre família e escola para a efetivação da educação.  

 

 Considerando todas as informações de literatura encontradas bem como os dados 

das entrevistas, continua evidente que há grande relevância na influência que a família e 

a escola tem sobre o desenvolvimento das crianças, o que nos permite pensar e oferecer 

possibilidades de intervenção que possam favorecer melhoria na qualidade da educação 

e por tanto, do desenvolvimento infantil. 

 

Desta forma, pensando no objetivo da pesquisa, as concepções sobre o educar e sobre os 

papéis da família e da escola se diferenciaram a medida que partem de algo  próprio de 
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cada uma das pessoas entrevistadas e de sua participação nessa ação, mas são também 

complementares, permitindo um olhar sobre essas diferentes perspectivas.  

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Há inúmeros aspectos que devem ser levados em consideração quanto tratamos 

da relação entre a família e a escola.  Não é apenas dentro de casa que a criança aprende 

e se desenvolve, a escola como contexto de interação social também contribui para o 

desenvolvimento do individuo no que diz respeito a aquisição de conhecimentos 

específicos. Assim, estabelecer interações efetivas entre escola e família é de grande 

importância para que ambas conheçam suas realidades, o que pode ser percebido na 

contribuição das literaturas revisadas que descrevem por vezes os benefícios desse 

intercâmbio. 

 

  Quanto ao tema trabalhado, entender as expectativas de pais e professores sobre 

suas responsabilidades nos permite colocar em pauta a necessidade de que cada 

segmento se conscientize de suas responsabilidades assumindo os papéis a que lhe são 

atribuídos como instituições sociais. E para que isso realmente aconteça, é preciso que 

as barreiras entre família e escola sejam substituídas por um dialogo mutuo que permita 

a aceitação das dificuldades, peculiaridades e diversidades que estão envolvidas nesta 

relação. 

  

 Entrar em contato com os diferentes olhares de pais e professores sobre o educar 

nos leva a entender a importância de uma participação conjunta na construção de uma 

aprendizagem que englobe todas as necessidades da criança. Conhecer as expectativas 

dos envolvidos na relação família e escola é fundamental para que pais e professores 

possam avaliar suas ações como educadores e melhorá-las. 

  

  Ainda assim, novas pesquisas sobre esse tema devem ser realizadas com o 

objetivo de melhor aprofundar o estudo da matéria, possibilitando difundir o 

conhecimento que trará, certamente, resultados muito favoráveis ao bom 

desenvolvimento das crianças e da educação dedicadas a elas. 
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 Aos profissionais da psicologia, cabe refletir sobre nosso papel e como podemos 

“resgatar, reconhecer e valorizar o indivíduo humano, sua necessidade de se 

comunicar (ensinar e aprender) e seu potencial para isso, participando da recriação da 

cultura escolar de forma inovadora e singular” (Freller, 1999). Cabe a nós dessa forma, 

contribuir com nosso conhecimento em um trabalho conjunto com professores e pais 

para construir eventuais mudanças na forma de entender a relação entre eles e no modo 

de olhar para as crianças envolvidas nesses contextos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA SAÚDE 

CURSO DE PSICOLOGIA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pesquisadora responsáveis: Nadine Peppe Bonavita 

Orientadora: Prof. Dra Marilda Ribeiro  

 

 

• Você está sendo convidada a responder a uma entrevista de forma totalmente voluntária. 

• Antes de concordar em participar desta pesquisa, é muito importante que você compreenda 

as informações e instruções contidas neste documento. 

• A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que você se decidia a 

participar. 

• Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 

 

Objetivo do estudo: Esta pesquisa pretende, compreender a relação entre família e escola,  

os processos educacionais que nelas ocorrem e suas contribuições para o desenvolvimento 

infantil. 

 

Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma entrevista reflexiva, que 

poderá acontecer em até dois encontros. Suas respostas serão utilizadas para levantamento e 

análise dos dados.  

 

Sigilo. As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas dos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados sob qualquer forma. 
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Anexo 2. 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 Eu,_______________________________de RG/CPF________________________, declaro 

que li ou que me foram lidas as informações contidas nesse documento, que fui devidamente 

informado(a) pela pesquisadora – Nadine Peppe Bonavita–  sobre os objetivos do estudo; que 

minha participação consistirá em responder a uma entrevista; que os dados recolhidos serão 

utilizados exclusivamente com finalidade científica; que minha identidade não será em hipótese 

nenhuma divulgada e que posso desistir de minha participação nessa pesquisa, a qualquer 

momento, se assim o desejar. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de 

Consentimento. 

 

LOCAL E DATA: 

     São Paulo,              de                              de 2011/12. 

 

 _______________________________________________ 

                                (Assinatura) 

......................................................................................................................................................... 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 Eu,_______________________________de RG/CPF________________________, declaro 

que li ou que me foram lidas as informações contidas nesse documento, que fui devidamente 

informado(a) pela pesquisadora – Nadine Peppe Bonavita–  sobre os objetivos do estudo; que 

minha participação consistirá em responder a uma entrevista; que os dados recolhidos serão 

utilizados exclusivamente com finalidade científica; que minha identidade não será em hipótese 

nenhuma divulgada e que posso desistir de minha participação nessa pesquisa, a qualquer 

momento, se assim o desejar. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de 

Consentimento. 

 

LOCAL E DATA: 

     São Paulo,              de                              de 2011/12. 

 

 _______________________________________________ 

                                (Assinatura) 


