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RESUMO 
 

Esta pesquisa de abordagem qualitativa teve como objetivo implantar o projeto 
‘Escola com Pais’ na Escola Municipal de Educação Básica Esperança para abrir um 
canal de conversa entre pais e professores sobre temáticas relacionadas à 
educação das crianças. Os participantes foram os pais, gestores e professores de 
educação infantil de uma escola pública de Caçador-SC, os quais elegeram as 
normas de convivência social na vida da criança como tema de discussão nos 
encontros de 2018. Para coletar os dados foi aplicado um questionário aos pais e 
professores com vistas a conhecer suas concepções de criança, de limites e direito 
de participação da criança. A categorização desses dados norteou as discussões 
que foram realizadas nos três encontros do projeto Escola com Pais, implantado na 
Escola Municipal de Educação Básica Esperança, em Caçador-SC. Para produzir as 
análises foram tomados como referência os estudos de Áries (1981), Dornelles 
(2015), Dornelles e Marques (2015), Marques e Wachs (2015), Sarmento e Gouvea 
(2009), Tonucci (2005), Parolin (2006, 2007, 2010, 2012), Finco, Barbosa e Goulart 
(2015), Fernandes (2018), entre outros. Os resultados mostraram que pais e 
professores ainda apresentam uma concepção moderna de infância que carece de 
ser problematizada no sentido de reconhecer as crianças como sujeitos de direitos, 
que podem participar ativamente do processo de aprendizagem das normas de 
convivência social. Espera-se que a implantação da Escola com Pais fortaleça o 
canal de comunicação família-escola e, também, possa inspirar outras escolas da 
rede municipal a implantarem esse projeto, adequando-o ao seu contexto.   

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Família.  Normas de Convivência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This qualitative research aimed to implement the 'School with Parents' project at the 
Municipal School of Basic Education Esperança to open a channel of conversation 
between parents and teachers on issues related to the education of children. 
Participants were the parents, managers and teachers of early childhood education 
at a public school in Caçador-SC, who chose social norms in the life of the child as a 
topic of discussion at the meetings in 2018. In order to collect the data, a 
questionnaire to parents and teachers in order to know their conceptions of the child, 
limits and right of participation of the child. The categorization of these data guided 
the discussions that were carried out in the three meetings of the project School with 
Parents, implanted in the Municipal School of Basic Education Esperança, in 
Caçador-SC. In order to produce the analyzes, the studies of Aries (1981), Dornelles 
(2015), Dornelles and Marques (2015), Marques and Wachs (2015), Sarmento e 
Gouvea (2009), Tonucci (2005), Parolin , 2007, 2010, 2012), Finco, Barbosa and 
Goulart (2015), Fernandes (2018), among others. The results showed that parents 
and teachers still present a modern conception of childhood that needs to be 
problematized in order to recognize children as subjects of rights, who can participate 
actively in the process of learning the norms of social coexistence. It is hoped that 
the implementation of the School with Parents strengthens the family-school 
communication channel and, also, may inspire other schools of the municipal 
network to implement this project, adapting it to its context. 
 

KEY WORDS: School. Family. Norms of Coexistence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desrespeito às normas de convivência social por parte de adultos, jovens e 

crianças é recorrente nos diferentes espaços públicos e privados, sendo que, muitas 

vezes, resultam em cenas de violência física e verbal. 

Alguns pais e professores têm dúvidas sobre como construir normas de 

convivência social com as crianças e, como consequência, assistimos a uma 

proliferação de materiais de cunho comercial, impressos e televisivos, que vendem 

promessas milagrosas, espécies de manuais para educar as crianças (MARQUES; 

WACHS, 2015). Assim, entendemos que pesquisas científicas devam ser realizadas 

no sentido de desenvolver estudos comprometidos, a partir de necessidades reais e 

contextualizadas, como discutir propostas educacionais locais que deem conta 

dessa necessidade. 

Convivendo diariamente no ambiente escolar ouvimos, com frequência, 

queixas por parte de alguns pais e professores sobre a falta de limites das crianças. 

Os adultos, quer sejam pais ou professores, muitas vezes, chamam a atenção das 

crianças e determinam o que elas podem e não podem ser ou fazer, seguindo o 

modelo como foram, outrora, educados. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), Resolução 

CNE/CEB nº 5/2009, em seu Artigo 4º, definem a criança como “sujeito histórico e 

de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura” (BRASIL, 2009). Assim surgem dúvidas e controvérsias sobre 

como lidar com as crianças do século XXI.  Nesse sentido, o problema dessa 

pesquisa consiste na seguinte indagação: Como construir normas de convivência 

com as crianças no processo de comunicação família/escola? 

Destacamos a necessidade de que a escola busque alternativas para a 

construção de alianças com as famílias, para juntas promoverem o desenvolvimento 

integral da criança em seus aspectos físico, intelectual, social, afetivo e emocional. 

Assim, ambas as instituições precisam estar articuladas, não ‘impondo’ regras às 

crianças, mas criando possibilidades para que elas participem ativamente do 

processo de aprendizagem das normas de convivência que precisam ser 

construídas no dia a dia, seja em casa ou na escola, bem como que as crianças 

tenham um desenvolvimento pleno em todos os aspectos. 
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Parolin (2007) ressalta que a criança precisa de limites em suas relações, 

tanto familiares quanto escolares, contudo, essas relações necessitam ser 

equilibradas, com fronteiras nítidas acerca da responsabilidade de cada uma dessas 

instituições. Nesse aspecto, devemos levar em conta que atitudes de pais e 

professores precisam estar pautadas em valores sólidos, pois as crianças constroem 

seus referenciais no ambiente familiar e escolar.  Entretanto, em diversos casos a 

educação, tanto escolar quanto familiar, foca-se na ‘transmissão’ de uma série de 

conhecimentos considerados fundamentais, ao invés de pautar-se no diálogo e na 

formação do sujeito para viver e conviver em sociedade.  

Finco, Barbosa e Goulart (2015) destacam que as famílias são o contexto 

mais influente para o desenvolvimento afetivo e cognitivo das crianças, sendo que a 

escola precisa construir uma aliança educativa assídua com os pais, e não somente 

em momentos críticos.  

Desde a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Educação 

Infantil vem crescendo em importância no cenário educacional brasileiro ampliando o 

acesso e reafirmando a necessidade de parcerias entre a escola e a família no 

processo educacional das crianças pequenas. A sociedade brasileira carece de 

estudos acadêmicos que inspirem teoricamente essas parcerias, sem perder de 

vista os aspectos culturais, regionais e locais.  

Essa pesquisa tem como foco a implantação do projeto ‘Escola com Pais’ em 

uma escola pública, em Caçador-SC, no decorrer do ano de 2018. Importante 

explicar que um levantamento prévio junto a pais e professores, no final de 2017, 

apontou os ‘limites na infância’ como a temática a ser abordada nos três encontros 

da Escola com Pais. Para planejamento dos encontros foi realizada uma 

investigação de cunho qualitativo, com a participação de pais e professores de 

crianças de Educação Infantil.   

Tendo em vista que a legislação educacional requer que as propostas 

pedagógicas das escolas sejam pensadas coletivamente com as famílias, pois 

ambas as instituições são corresponsáveis pela formação da criança cidadã, o 

objetivo dessa pesquisa consistiu em implantar a ‘Escola com Pais’ na Escola 

Municipal de Educação Básica Esperança para abrir um canal de conversa entre 

pais e professores sobre temáticas relacionadas à educação das crianças. Esse 

objetivo maior foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 1. Analisar o PPP 

da escola para conhecer como se dá o processo de comunicação família-escola, 



14 

 

visando implantar o Projeto Escola com Pais; 2.Discutir a importância do processo 

de comunicação família-escola, bem como o papel dos pais e dos professores; 

3.Construir uma proposta de intervenção junto à comunidade escolar com vistas a 

implantar o projeto Escola com Pais; 4.Organizar três encontros da Escola com Pais, 

durante o ano de 2018 para conversar sobre temas sugeridos pela comunidade 

educativa. 

 Na primeira seção trazemos o percurso metodólogico, a abordagem e tipo de 

pesquisa, o lócus, os participantes e os procedimentos e instrumentos de coleta e 

análise de dados. 

A segunda seção, intitulada Criança, Infância e Direito à Educação, trata 

inicialmente da emergência da ideia de infância e de sua trajetória histórica. Depois, 

discute a concepção de a criança como sujeito histórico e de direitos, a partir da 

Constituição Federal de 1988. Por fim, destaca-se o direito de Educação e de escuta 

das crianças como princípio fundamental para se pensar acerca da educação das 

crianças do século XXI.  

A terceira seção discute as normas de convivência social na vida das crianças 

ou sobre os ‘limites’ como é denominado por pais, professores e alguns 

pesquisadores citados nesse estudo. Inicialmente apresenta-se a importância das 

normas de convivência e o papel da família e da escola. Depois, ressaltamos 

também a importância da comunicação família-escola. 

Os resultados da pesquisa são debatidos na seção quatro. Nela são 

discutidas as concepções de infância, de criança das professoras e das famílias da 

EMEB Esperança, bem como, o modo como lidam com as situações envolvendo os 

limites na vida da criança.  

Para finalizar, a seção cinco apresenta o planejamento e o relato de cada um 

dos três encontros Escola com Pais, realizados em 2018. 

Espera-se que os resultados possam contribuir para a ampliação desse 

projeto não somente para as demais turmas da EMEB Esperança, como também, 

quiçá, outras escolas do município e da região do Alto Vale do Rio do Peixe. 

 

 

 

 



1 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A metodologia consiste em estudar e aplicar métodos seguindo um conjunto 

de etapas a serem vencidas na investigação propriamente dita, ou seja, um caminho 

a ser percorrido na pesquisa científica. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIARP e aprovada conforme o parecer número 2. 923.503.  

Nesse capítulo será apresentado o tipo de pesquisa, seus participantes, o local onde 

foi realizada, os instrumentos e os procedimentos de produção de dados, bem como 

o modo como foram organizados e analisados. 

 

1.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA  

 

A pesquisa priorizou a abordagem qualitativa. Essa, conforme Goldenberg 

(1997, p. 34) “[...] não se preocupa com representatividade numérica, mas sim, com 

o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” 

explica que os pesquisadores quando escolhem essa abordagem se afastam do 

modelo positivista de pesquisa social uma vez que o pesquisador não pode fazer 

julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa” 

(GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

O estudo abarcou pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa-ação. A 

primeira, segundo Fonseca (2002): 

  
[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se 
estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se 
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências 
teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta (2002, p. 32). 

 
 

Dessa forma, foi realizada uma revisão bibliográfica de estudos recentes que 

tratam sobre infância, criança e educação infantil e, além disso, discutiu-se o papel 

da família e o papel da escola na educação das crianças, bem como, a importância 

do processo de comunicação família-escola. 
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Uma pesquisa documental foi realizada junto à atual legislação e ao Projeto 

Pedagógico da escola visando conhecer o que esses documentos apontam sobre a 

relação da escola com a família. Esse tipo de pesquisa, de acordo com Fonseca 

(2002), trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por 

vezes distingui-las. Recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento 

analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 

oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, 

vídeos de programas de televisão, etc.  

A pesquisa-ação é favorável à interação e a intervenção do pesquisador, no 

caso desse estudo, a implantação da Escola com Pais, buscando reunir pais, 

professores e gestores para conversar sobre temáticas relacionadas à educação da 

infância.  

 Através de uma pesquisa-ação que, Thiollent (1988) define como um tipo de 

investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

O intuito é iniciar a implantação do Projeto Escola com Pais com as turmas 

que fazem parte da Educação Infantil da escola e, posteriormente, envolver as 

demais turmas. O Projeto Escola com Pais tornou-se parte do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e tem potencial para trazer benefícios para a efetivação da 

parceria entre a família e a escola. 

 

1.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Educação Básica Esperança 

(EMEB), situada na Rua Florindo D’Agostini, 461, Loteamento Recanto da Alvorada 

– no Bairro Martello, em Caçador - SC. Esse bairro é de periferia e considerado o 

maior da cidade, tanto no aspecto territorial como populacional. Há considerável índice 

de pobreza e de violência nessa localidade.  

A Escola Municipal de Educação Básica Esperança foi criada em 30 de março 

de 1984 e possui autorização de funcionamento conforme deliberação do Conselho 

Municipal de Educação.  Atende aproximadamente 380 alunos, nos períodos 

matutino e vespertino. Nesse espaço são atendidas quatro turmas de Educação 
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Infantil de quatro anos, três turmas de Educação Infantil de cinco anos, duas turmas 

de 1°, 2°, 4° e 5° ano e três turmas de 3° ano. 

 Recentemente houve mudanças no quadro diretivo da escola, sendo que a 

nova gestão está buscando fortalecer o diálogo com a comunidade e buscando 

novas formas de aproximação e de parceria com as famílias. 

        

1.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 
A pesquisa envolveu a participação de uma (1) diretora, uma (1) professora 

de Arte, uma (1) professora de Educação Física, dois (2) Especialistas Educacionais 

sete (7) professoras regentes e cerca de sessenta (60) famílias de crianças que 

frequentam a educação infantil da escola pesquisada, em 2017 e 2018.  

 

1.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA/ANÁLISE DE DADOS 

 

A partir de levantamento acerca das demandas da comunidade escolar, 

realizado em parceria com a equipe pedagógica da escola, a temática a ser proposta 

nos encontros de Escola com Pais, deveria versar sobre as normas de convivência 

social ou limites1 na vida das crianças.   

Para detectar os modos como as famílias e os professores lidam com a 

construção de normas de convivência na vida da criança, elaboramos um 

questionário (APÊNDICES J E K) com o propósito de coletar dados sobre a ideia de 

criança e de infância e os modos como os pais e professores lidam com os limites.  

A organização desses dados orientou o planejamento e a realização de três 

encontros da Escola com Pais, realizados em 2018, na EMEB Esperança. 

 

1.5 PRODUTO DA PESQUISA 

  

O curso de Mestrado profissional em Educação Básica se destina a 

profissionais graduados cuja formação teórica e prática o constitua como sujeito 

                                                 

1
 Limites foi a expressão usada por pais e professores, contudo, no contexto dessa pesquisa damos 
preferência ao uso da expressão ‘construção de normas de convivência social’ por entendermos 
que a criança, desde muito cedo, pode ter participação ativa na construção de normas de 
convivência. 
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ativo e crítico, capaz de identificar e investigar os problemas relacionados às 

dinâmicas que são próprias da educação básica e propor alternativas para a sua 

superação. Dessa forma como consolidação de um produto da pesquisa propomos a 

implantação do Projeto Escola com Pais, a partir de sua inserção no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da EMEB Esperança. Assim, no decorrer do ano de 2018 foram 

organizados os três primeiros encontros entre pais, professores, gestores e 

convidados especiais. 

Segue abaixo algumas considerações presentes anteriormente no Projeto 

Político Pedagógico da EMEB Esperança a respeito da família: 

Com relação ao Atendimento Educacional Especializado cita-se o Art. 9° da 

Política Nacional de Educação Inclusiva ao defender que se faz necessário que a 

família construa conhecimentos sobre as necessidades educacionais especiais de 

seus filhos, bem como, desenvolva competências de gerenciamento do conjunto 

dessas deficiências e potencialidades. É essencial que se invista na orientação e no 

apoio à família, para que esta possa melhor cumprir com seu papel educativo junto a 

seus filhos. 

 O processo da educação deve ter início nos primeiros anos de vida 

estendendo-se por toda a vida, com responsabilidade da família e apoio do Poder 

Público e da Comunidade. 

No que diz respeito ao processo de avaliação escolar cita-se reconhecer o 

direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em 

instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as 

reivindicações forem procedentes. 

Podemos perceber que não havia nenhum projeto elaborado exclusivamente 

para firmar a parceria entre a escola e a família. Hoje, no entanto com o PPP 

atualizado e o Projeto Escola com pais, implantado, já podemos perceber um grande 

avanço nesse quesito. Que a participação da família na escola é de extrema 

relevância todos sabemos, o que precisamos como educadores é proporcionar 

formas para que essa parceria seja efetivada. 

Nosso intuito é que, com a implantação dessa pesquisa no Projeto Político 

Pedagógico- PPP da Escola Municipal de Educação Básica Esperança indiferente 

de estarmos trabalhando lá ou não, o Projeto Escola com Pais agora faz parte de um 

documento importantíssimo que norteia as ações da comunidade educativa e que 
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deve ser colocado em prática. Dessa maneira será usado como um instrumento a 

mais na efetivação da tão necessária parceria entre família e escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 INFÂNCIA, CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

No segundo capítulo dessa pesquisa tratamos da infância, da criança, do 

direito à educação e do protagonismo infantil. Buscamos discutir estudos recentes e 

legislações atuais que tratem sobre infância, criança e o direito à educação, pois 

conhecer o percurso histórico da ideia que hoje temos sobre infância e criança é 

fundamental para pensarmos acerca da educação das crianças do século XXI.  

 

2.1 A EMERGÊNCIA DA IDEIA DE INFÂNCIA 

 
A infância, enquanto categoria social, permaneceu em larga medida, invisível 

na arte, nos estudos acadêmicos e nas políticas públicas. Foi a partir dos estudos 

pioneiros de Ariès, apresentados na obra História Social da Criança e da Família 

(1981), que a infância passou a ser fonte de conhecimento. Ariès, a partir da 

iconografia, traçou um perfil da infância e sua relação com a família a partir do 

século XII.  

Tais estudos mostram que a ideia que temos hoje de infância não existiu 

desde sempre. Na Idade Média não existia separação entre a vida adulta e a vida da 

criança. Até por volta do século XII, a sociedade medieval não possuía a ideia de 

infância como a que temos hoje.  

 
Na sociedade medieval, o sentimento de infância não existia, o que não 
quer dizer que as crianças eram negligenciadas, abandonadas ou 
desprezadas. O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição 
pelas crianças: corresponde à particularidade infantil, essa particularidade 
que distingue essencialmente a criança do adulto (ARIÈS, 1981, p. 156). 

 
 

Embora existisse afeto por parte dos pais para com as crianças faltava a eles 

uma consciência da particularidade infantil, pois crianças e adultos dormiam na 

mesma cama, e era comum que adultos brincassem com as partes íntimas da 

criança sem nenhum pudor. Muitas crianças nasciam, mas poucas sobreviviam 

devido à falta de cuidados diários relacionados à alimentação e higiene. 

Entre os séculos XVI e XVII, os pais mantinham seus filhos em casa até a 

idade dos sete anos. Após completarem essa idade, tanto os meninos quanto as 

meninas, eram mandados para a casa de outras pessoas, onde realizavam tarefas 

domésticas e até mesmo serviços pesados, ao longo do dia. Independentemente da 
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condição social era comum que as famílias enviassem ou recebessem crianças de 

outras famílias em suas casas. Mais tarde, segundo Ariès (1981), alguns pais 

passaram a confiar a educação das crianças a mestres, sendo que o papel desses 

era transmitir conhecimentos, ensinar experiências práticas e valores humanos. 

A sociedade medieval não alimentava um sentimento existencial profundo 

entre pais e filhos. Isso não significava que os pais não amassem seus filhos, 

contudo, eles se ocupavam de suas crianças mais pela contribuição que elas 

podiam trazer à obra comum e menos pelo apego propriamente dito que tinham por 

elas. A família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental (ARIÈS, 

1981). 

A partir da modernidade, de acordo Ariès (1981), as realidades e os 

sentimentos da família se transformaram, devido à extensão da escolarização. A 

escola deixou de ser um espaço reservado somente aos clérigos para se tornar um 

instrumento de iniciação social, marcando a passagem do estado de infância ao 

estado de adulto.  

Nota-se que essa mudança correspondeu ao surgimento de uma 

preocupação com a separação entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos.  

Emerge, então, certa preocupação em vigiar mais de perto as crianças, a ideia de 

ficar mais próximo a elas e de não abandoná-las, mesmo que temporariamente aos 

cuidados de outras famílias. Assim a substituição do ensino familiar pelo ensino 

escolar exprime certa aproximação entre as famílias e suas crianças. Algumas 

crianças de famílias mais abastadas, mesmo estudando em internatos e tendo o 

acompanhamento frequente de preceptores e mestres, não perdiam totalmente o 

contato com a suas famílias, pois nos dias de feira os pais traziam-lhes dinheiro e 

provisões. 

 
Os tratados de educação do século XVII insistem nos deveres dos pais 
relativos à escolha do colégio e do preceptor, e a supervisão dos estudos. À 
repetição das lições quando a criança vinha dormir em casa. O clima 
sentimental era agora completamente diferente, mais próximo do nosso, 
como se a família moderna tivesse nascido ao mesmo tempo que a escola, 
ou, ao menos, que o hábito geral de educar crianças na escola (Àries, 1981, 
p. 232). 

  

As crianças menos favorecidas socialmente, contudo, ainda permaneciam 

excluídos das políticas que permeavam a sociedade do século XVII.  

Segundo Dornelles,  
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[...] a emergência da infância só foi possível a partir dos séculos XVI e XVII 
graças à imposição da família, à instituição da escola e à normalização 
imposta pelas Ciências Humanas. Desde então, a infância ganhou 
visibilidade como sendo uma fase de inocência, precisando ser preservada 
dos conhecimentos relacionados à sexualidade adulta (2005, p. 54). 

 

Dissemina-se na sociedade moderna uma perspectiva suave e amorosa de 

infância, de modo que as crianças não teriam problemas, maldades ou 

compromissos e, em sua vida tudo seria alegria (MARQUES; DORNELLES, 2015).  

Avanços nos estudos advindos do campo da Psicologia do Desenvolvimento 

atribuíram à criança um estatuto de inferioridade em relação ao adulto, passando a 

descrevê-la como sujeito que ainda não é, mas que virá a ser quando crescer. A 

categorização das crianças em fases lineares e sucessivas de desenvolvimento 

constituiu a ideia de um modelo único e universal de infância, que resiste até os dias 

de hoje. 

Marques e Dornelles (2015) em pesquisa com alunas do Curso de Pedagogia 

pediram que as estudantes descrevessem a infância com apenas uma palavra. 

Segundo as autoras, as palavras escolhidas por elas foram: inocência, cuidado, 

desenvolvimento, liberdade, brincar, espontaneidade, vivacidade, direito, alegria, 

amor, imaginação, essência, tranquilidade e naturalidade. Isso mostra o quanto a 

concepção moderna de infância ainda é recorrente na formação de professores e 

carece ser problematizada e discutida. 

Enfim, vimos até aqui que as crianças, durante séculos, foram consideradas 

como estando em vias de o ser, por efeito da ação adulta sobre as novas gerações. 

Sendo representadas como seres humanos miniaturizados que só valia a pena 

estudar e cuidar pela sua incompletude e imperfeição. Esses seres sociais em 

trânsito para a vida adulta foram analisados prioritariamente como objeto de cuidado 

dos adultos (SARMENTO; GOUVEA, 2009). 

 

 

2.2 A CRIANÇA E O DIREITO À EDUCAÇÃO  

 
Com a Constituição Federativa da República do Brasil (BRASIL, 1988) o 

atendimento em creches e pré-escolas, para crianças de 0 a 6 anos, passou a ser 

reconhecido como direito da criança e dever do Estado. Dessa forma, 
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independentemente da família trabalhar ou não, a criança tem o direito a frequentar 

a Educação Infantil e o Estado tem o dever de oferecer vagas em escolas públicas. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, em seu Art. 3°, vem para reafirmar esses direitos fundamentais das 

crianças e adolescentes, “[...] assegurando-lhes todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade” (BRASIL, 1990).  

Ao mesmo tempo em que esse documento aponta os direitos, ele também 

responsabiliza todos os segmentos da sociedade na garantia dos mesmos. 

 
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 
1990).  

 
 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente abriram 

espaço para certas garantias contidas na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96). A LDB/96, 

entre tantas inovações em relação à Educação Básica instituiu a inclusão das 

creches e pré-escolas no sistema de ensino, compondo a primeira etapa da 

educação básica. Conforme o art. 29 dessa lei, a primeira etapa da educação básica 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade 

(BRASIL, 1996). 

Com o intuito de auxiliar e orientar os professores na organização do currículo 

para Educação Infantil, o Ministério da Educação e Desporto, através da Secretaria 

de Educação Fundamental, produziu e distribuiu em 1998 para todas as escolas 

públicas brasileiras exemplares dos três volumes do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI/1998). Esse material, conforme carta do então 

Ministro, Paulo Renato de Souza, 

 
Pretende apontar metas de qualidade que contribuam para que as 
crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, 
capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 
reconhecidos. Visa, também, contribuir para que possa realizar, nas 
instituições, o objetivo socializador dessa etapa educacional, em 
ambientes que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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conhecimentos da realidade social e cultural. Este documento é fruto de 
um amplo debate nacional, no qual participaram professores e diversos 
profissionais que atuam diretamente com as crianças, contribuindo com 
conhecimentos diversos provenientes tanto da vasta e longa experiência 
prática de alguns, como da reflexão acadêmica, científica ou 
administrativa de outros. Ele representa um avanço na educação infantil 
ao buscar soluções educativas para a superação, de um lado, da 
tradição assistencialista das creches e, de outro, da marca da 
antecipação da escolaridade das pré-escolas. O Referencial foi 
concebido de maneira a servir como um guia de reflexão de cunho 
educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os 
profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, 
respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira 
(BRASIL, 1998, p. 7). 
 

 
Um ano após a homologação do RCNEI (1998), instituiu-se através da 

Resolução CEB N° 1, de 7 de abril de 1999, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI, BRASIL,1999). Dez anos mais tarde essas DCNEI 

foram revistas e atualizadas. As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, Resolução CNE/CEB n° 05/09, reconhece a criança como: 

 
Sujeito de direitos que, nas interações, ralações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 
2010, p. 12). 

 

 A partir dessa concepção, o novo documento em seu Art. 4º orienta que “As 

propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança é o 

centro do planejamento curricular” (BRASIL, 2010, p. 12) 

Mais recentemente, durante o processo de elaboração da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC, BRASIL, 2017), a sociedade brasileira rediscutiu os 

direitos educacionais das crianças pequenas. Esse documento reconhece os direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento das crianças de 0-5 anos, são eles: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. 

Poderíamos destacar ainda muitos outros documentos que foram elaborados, 

a fim de assegurar o direito da criança, contudo o que queremos aqui ressaltar é que 

ainda temos muito a fazer para garantir tais direitos. A escola, através de seus 

gestores, especialistas e professores, precisa criar oportunidades para o 

cumprimento dos mesmos, pois  

 

[...] a participação das crianças apresenta-se, assim, como um instrumento 
emancipatório e radical para a reconstrução de uma cidadania compósita, 
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que entenda a criança como um actor social, activo no exercício concreto da 
acção social e, por isso mesmo, também na construção da sua identidade 

pessoal, social e política (TOMÁS; FERNANDES 2013, p. 212). 
 

Fernandes (2009) afirma que a ideia de participação infantil implica em 

romper com concepções sociológicas e pedagógicas tradicionais que as concebem 

como seres incompetentes e incapazes.  

Barbosa, ao escrever o prefácio do livro de Staciolli (2013), afirma que é 

direito das crianças viverem uma infância em que possam ser protegidas, sem 

serem aprisionadas, e que lhes seja garantido o direito de participar, de modo ativo, 

na construção de um coletivo e concomitantemente, a instituir um modo de ser e 

estar perante a vida.  

O educador italiano Lóris Malaguzzi (1990) descreve a criança como sujeito 

de cem linguagens, contudo a escola, ao restringir suas experiências, roubou-lhe 

noventa e nove. Luta-se para abandonar um modelo tradicional de educação, no 

qual o professor era o centro e ao aluno cabia obedecer e fazer o que lhe é 

solicitado. Inquietamo-nos ao ver o modo como crianças hoje resistem a esse 

modelo. Elas não são passivas, ao contrário, são proativas, tem facilidade de 

expressar-se e defender suas ideias.  Nesse sentido, devem ser vistas como um 

sujeito social e histórico, com uma identidade diferenciada do adulto e formas 

próprias de significação do mundo (SARMENTO; GOUVEA, 2009). 

Segundo Corsaro (1997) acredita-se que na sua interação com os adultos, as 

crianças recebem continuamente estímulos para a integração social, sob forma de 

crenças, valores, conhecimentos, disposições e pautas de conduta, que, ao invés de 

serem passivamente incorporadas em saberes, comportamentos e atitudes, são 

transformados em interpretações e condutas infantis que contribuem para 

configuração e transformação das formas sociais. Deste modo, não são apenas os 

adultos que intervém junto às crianças, mas as crianças também intervêm junto aos 

adultos, pois elas não recebem apenas uma cultura constituída que lhes atribui um 

lugar e papéis sociais, mas operam transformações nessa cultura, seja sob forma 

como interpretam e integram, seja nos efeitos que elas produzem, a partir de suas 

próprias práticas. 

Apesar das crianças não terem sido um tema ausente no pensamento 

sociológico, desde os primeiros tempos da disciplina, o lugar de objeto sociológico e 
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a ideia de infância como categoria social se desenvolveu somente a partir do início 

da década de 1990, século XX (SARMENTO, 2008). 

 A Sociologia da Infância se desenvolveu, contemporaneamente, em boa 

parte, por necessidade de compreensão de um dos mais importantes paradoxos 

atuais: nunca como hoje as crianças foram objetos de tantos cuidados e atenções e 

nunca como hoje a infância se apresentou como a geração onde se acumulam, 

exponencialmente, os indicadores de exclusão e sofrimento (SARMENTO; 

GOUVEA, 2009). É por isso que, na verdade, ao estudar a infância, não é apenas 

com as crianças que a disciplina se ocupa e, sim, com o efeito, a totalidade da 

realidade social com que se ocupa a Sociologia da Infância. 

Sarmento e Gouvea (2009) destacam que os estudos da infância são nas 

suas dimensões interdisciplinares, um campo de estudo em pleno progresso e 

desenvolvimento, esses estudos configuram uma abordagem renovada da infância 

como categoria social e das crianças como membros ativos da sociedade e como 

sujeitos das instituições modernas nas quais participam (escola, família, espaços de 

lazer, etc). 

 

2.3 O PROTAGONISMO INFANTIL 

 
Protagonista é a pessoa que, em cena, assume o papel principal.  Falar em 

crianças protagonistas no processo educativo não significa conceder-lhes 

precocemente o poder absoluto de gerenciamento de suas vidas, mas concebê-las 

como sujeitos potentes e de direito na tomada de decisões, superando a ideia 

moderna de infância. 

Como foi discutido anteriormente, em uma sociedade adultocêntrica, 

historicamente a criança ocupou um lugar de vulnerabilidade.  

Landsdown (1994, apud SOARES, 2005) fala-nos em dois tipos de 

vulnerabilidade da criança, que ofuscam a imagem de criança como sujeito de 

direitos: a vulnerabilidade inerente e a vulnerabilidade estrutural. A primeira, a 

vulnerabilidade inerente, se refere à debilidade física, ou seja, a imaturidade as torna 

dependentes da proteção do adulto. A segunda, a vulnerabilidade estrutural, 

relaciona-se com a falta de poder político e econômico e de direitos civis das 

crianças. Esses modos de olhar às crianças, de certo modo, contribuíram para que a 

voz dos sujeitos infantis fosse negligenciada ao longo da história. 
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A Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças (ONU, 1989), 

instrumento que mais poderosamente contribuiu para esta mudança, “desafiou o 

foco exclusivo na vulnerabilidade psicológica e biológica da criança, considerando 

que tal perspectiva não dá peso suficiente à forma como a falta de poder da criança 

contribui para a sua vulnerabilidade”.  

Na Convenção Internacional estão garantidas três categorias de direitos, são 

elas: provisão, proteção e participação. Direitos de provisão – se refere aos direitos 

sociais da criança, nomeadamente os associados à salvaguarda da saúde, 

educação, segurança social, cuidados físicos, vida familiar, recreio e cultura. Direitos 

de proteção – onde são identificados os direitos da criança relativamente à 

discriminação, abuso físico e sexual, exploração, injustiça e conflitos. Direitos de 

participação – onde são identificados os direitos civis e políticos, ou seja, aqueles 

que abarcam o direito da criança ao nome e identidade, o direito a ser consultada e 

ouvida, o direito ao acesso à informação, à liberdade de expressão e opinião e o 

direito a tomar decisões em seu proveito.  

Os dois primeiros direitos, de provisão e proteção, embora estejam, 

recorrentemente, presentes nas discussões e agendas públicas, ainda não 

alcançaram um grande número de crianças, a exemplo das que vivem na linha da 

pobreza (ou abaixo dela) nas diferentes regiões do Brasil. Contudo, nesse momento, 

estaremos priorizando, nessa discussão, o direito de participação.  

No Brasil essa trajetória não foi diferente. Embora, desde 1989, por ocasião 

da aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, a criança tenha o direito legal de participar e de ser 

ouvida, isso quase não acontece. Conforme o Art. 19º desse documento, assinado 

por 195 países, inclusive o Brasil, além de provisão e proteção, a criança tem 

também o direito à participação. Ou seja, toda criança tem o direito de ser ouvida em 

todos os assuntos que lhe dizem respeito.  

Embora muitas crianças, no Brasil e no mundo, ainda não tenham acesso aos 

direitos de Provisão e Proteção, é o direito de Participação o que tem menos 

reconhecimento social. Para que a criança seja protagonista, é necessário, 

primeiramente, reconhecer que ela tem direito à participação. Essa participação, não 

se limita em permitir que participe de atividades definidas e gerenciadas pelos 

adultos. Mais concretamente, significa que ela deve ser ouvida e participar das 
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decisões cotidianas relacionadas ao planejamento das ações, dos tempos e 

espaços, em casa e na escola.  

A abordagem italiana para educação das crianças pequenas mostra 

experiências concretas no que se refere ao protagonismo das crianças na escola e 

nas cidades. Segundo o educador italiano, Francesco Tonucci (2005, p.18):  

 
Para se expressarem, as crianças devem poder raciocinar sobre coisas 
que conhecem diretamente, que fazem parte de sua vida. Não podem 
expressar seu ponto de vista sobre a história antiga ou sobre países e 
problemas que não conhecem, mas podem fazê-lo sobre a vida no 
bairro, sobre as cidades onde vivem, sobre suas necessidades, sobre 
seus desejos. 
 

 
É através da participação cotidiana em espaços públicos e privados que 

frequenta que ela compreenderá a necessidade de agir de acordo com as normas 

de convivência social. Essa temática precisa ser discutida, em encontros de pais e 

professores, de modo que ambos possam criar condições para participação das 

crianças na construção das normas de convivência, em casa e na escola.  

Corroborando com Tonucci (2005), conceder a palavra às crianças não 

significa fazer perguntas ou dar a vez àquela criança que levantou a mão em 

primeiro lugar. Conceder a palavra à criança significa, pelo contrário, dar a elas 

condições de se expressarem. No entanto, “para que as crianças possam se 

expressar e tenham o desejo de fazê-lo, é preciso que os adultos saibam ouvir. Isso 

não significa apenas ouvi-las, mas procurar compreender, dar valor às palavras, às 

intenções verdadeiras de quem fala” (TONUCCI, 2005, p.18). 

Não basta ouvir as crianças. Os educadores, pais e professores, precisam 

considerar aquilo que elas dizem, ou seja, 

 
É necessário precisar das crianças. Esta é a primeira e verdadeira 
condição para que se possa conceber a palavra às crianças: reconhecer 
que são capazes de dar opiniões, ideias e de fazer propostas úteis para 
nós, adultos, capazes de nos ajudar a resolver nossos problemas. Se 
assim for, a relação com elas será correta, entre cidadãos adultos e 
pequenos cidadãos, mas, agora, cidadãos (TONUCCI, 2005, p.18). 

 

Também Fernandes (2009) afirma que o protagonismo infantil não é 

comumente reconhecido nas práticas sociais entre adultos e crianças, sendo difícil a 

sua aplicação e visibilidade no quotidiano. Os defensores dessa perspectiva 

denunciam o desconhecimento da infância como categoria de direitos, inviabilizando 
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que as contribuições dos sujeitos infantis sejam consideradas na organização dos 

mundos sociais e culturais das crianças. 

As infâncias são múltiplas e suas opiniões também. Sabemos que as crianças 

de hoje são muito diferentes das crianças que um dia nós fomos, pois, os tempos 

mudaram tanto quanto os modos de viver a infância. Essas mudanças exigem que 

sejam revistas as propostas educacionais direcionadas a crianças do século XXI.  

 
A criança a ser considerada, a ser ouvida, a ser defendida e amada é a 
criança de hoje, com aquilo que sabe fazer, com seus sentimentos. A 
nova cultura da infância é a cultura do presente, da criança de hoje 
(TONUCCI, 2005, p. 207) 
 
 
 

Essa ideia de crianças protagonistas exige que adultos, pais e professores, 

conversem e revejam em alguns pontos os seus modos de educar crianças 

pequenas e, também, que se disponham a escutá-las nos assuntos que lhes dizem 

respeito, no caso dessa pesquisa, na construção das normas de convivência social. 

Seria um equívoco conceber os ‘limites’ como algo que possa ser oferecido ou 

negado a alguém. Ou seja, se uma criança tem limites é porque recebeu isso dos 

adultos e, se não tem, é porque não recebeu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 AS NORMAS DE CONVIVÊNCIA NA VIDA DAS CRIANÇAS E A 

COMUNICAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

Este capítulo discute as normas de convivência social na vida das crianças ou 

sobre os ‘limites’ como é denominado por pais, professores e alguns pesquisadores 

citados nesse estudo. Inicialmente apresenta a importância das normas de 

convivência e o papel da família e da escola. Ressaltamos também a importância da 

comunicação família-escola e apresentamos o projeto Escola com Pais, de Caçador-

SC. 

 

3.1 IMPORTÂNCIA DAS NORMAS DE CONVIVÊNCIA NA VIDA DAS CRIANÇAS 

 

A perspectiva da educação tradicional naturalizou a ideia de que as crianças 

devem obediência aos pais, professores e outras pessoas adultas, sendo que muitas 

vezes, essa obediência era mais em decorrência do medo de ser castigada do que 

decorrente da compreensão da norma e dos benefícios dessa para o convívio social. 

Hoje, contudo, uma das grandes questões que assombra a sociedade é justamente 

o desrespeito às normas de convivência social.  

É comum ouvir jargões como: “crianças estão cada vez mais mal-educadas”, 

“os pais hoje não ‘dão’ limites aos filhos” ou “a escola precisa ‘impor’ limites”. Cabe 

indagar aqui a compreensão que temos a cerca de limites e sobre como se daria o 

processo de aprendizagem desses.  

Nesse sentido, faz-se necessário revisar, antes de tudo, os limites do olhar 

dos adultos sobre as crianças, ou seja, questionar até que ponto, pais e professores 

continuam olhando para as crianças e enxergando nelas sujeitos passivos e 

incapazes de opinar e de participar nas tomadas de decisões? Até que ponto, 

consideraremos as questões relacionadas a viver a diversidade e as diferenças 

como prioritárias.  

Segundo Marques e Wachs (2015, p. 59) o ingresso na escola pode 

representar uma novidade na vida das crianças, pois “elas passam a fazer parte de 

um grupo mais amplo que o familiar.” Assim, intensificam-se as relações sociais, pois 

os pais enxergam nelas a criança que eles mesmos foram um dia, em outro tempo e 

em outro lugar?  
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Dolto (1998), afirma que construir limites não significa simplesmente a 

imposição de uma série de comportamentos, mas está relacionado com o ato de 

ajudar a criança a construir-se, ensinando-lhe o respeito por si mesmo, através do 

respeito dos adultos por ela. 

Sobre a importância dos limites, Parolin (2007) destaca sua contribuição para 

a aprendizagem da criança. Não se pode afirmar que a aprendizagem está 

intimamente ligada aos limites, o que podemos dizer como educadores é que em 

uma sala de aula onde existe disciplina sem coerção há mais condições de 

concentração e, consequentemente, a aprendizagem dá-se de forma mais efetiva. 

Não podemos aprender pelos outros e que ninguém pode aprender por 
nós. A cada nova situação vivida construímos nossas aprendizagens. “A 
pessoa, nesse caso, a criança, se reorganiza, estabelece conexões com 
outras situações assimiladas anteriormente, faz juízo de valores, 
emocionaliza o que foi vivenciado, para então, compor seu repertório 
pessoal” (PAROLIN, 2007, p. 34). 
 

As regras são necessárias na vida das pessoas e é preciso que as crianças 

tenham clareza disso, mesmo que as regras tenham caráter temporário e para 

determinadas situações, na família as regras costumam ser herdadas e estão 

vinculadas a valores históricos e éticos, típicos de cada uma (PAROLIN, 2006). 

Corroborando Parolin (2007, p. 43), quando uma criança vai para a escola, 

ela potencializa o papel de aprendiz. Aprendiz é o sujeito que aprende, é o senhor 

de seu conhecimento e de suas aprendizagens. A escola é um espaço de âmbito 

público em que o aprendiz tem a possibilidade de inteirar-se, com mais propriedade 

do mundo e de suas articulações. Se entendermos que a escola é produtora e ao 

mesmo tempo produto da sociedade em que estamos com outros adultos e crianças 

“novas regras precisam ser aprendidas e novos desafios de convivência devem ser 

apresentados”. Os autores Marques e Wachs destacam que a experiência de 

conviver com os pares em um espaço coletivo é bastante diferente daquilo que se 

está acostumado no contexto familiar – um espaço privado, sendo comum que no 

ambiente escolar as crianças se deparem com novas “frustrações e disputas por 

materiais, brinquedos, espaços e atenções” (MARQUES; WACHS, 2015, p. 59) 

sendo que precisarão de um tempo e da mediação dos adultos para aprenderem a 

lidar com esse novo contexto. 

Na escola e na família a construção das normas de convivência não deve ser 

decorrência de um processo unilateral, ou seja, elaborado pelo adulto e imposto às 

crianças; tampouco devem ser de livre escolha por parte das crianças. Há, sem 
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dúvidas, a necessidade de mediação por parte do adulto, garantindo uma vivência 

contextualizada e democrática. Sem qualquer tipo de coerção, o adulto precisa 

ajudar as crianças a considerarem o ponto de vista dos outros e a preverem as 

consequências, individuais e coletivas, do não cumprimento das combinações.  

Todas as experiências vividas por elas, crianças, em casa e na escola, precisam 

estimular sua autonomia, autoconfiança, sua capacidade de se expressar e se 

relacionar em um ambiente seguro e democrático. 

Sabe-se da importância que as normas de convivência têm para o bom 

andamento das atividades escolares e para a harmonia familiar, mas, antes de tudo, 

acreditamos que isso é bom para a própria criança e para todos que convivem com 

ela, agora na escola. Seria um equívoco conceber a importância dessa 

aprendizagem para a vida futura da criança, pois o significado dessa aprendizagem 

diz respeito ao momento em que ela está vivendo a sua infância e poderá estender-

se, sem dúvidas, para a vida toda, pois a educação não é a preparação para a vida, 

ela é a própria vida. 

Contudo é preciso que fiquemos atentos ao ‘modo’ como as normas de 

convivência são construídas, no sentido de garantir que isso não aconteça de forma 

coercitiva.  Deve prevalecer o clima de respeito, autonomia e confiança entre adultos 

e crianças, quer sejam os pais ,quer sejam os professores.  

Ao interagirmos com as crianças do século XXI temos como desafio 

compreendê-las como sujeito de direito na sua participação ativa no processo de 

construção das normas de convivência social, sendo importante iniciar convidando 

pais e professores a conversar sobre essa possibilidade e juntos buscar estratégias 

para concretizar esse direito na vida familiar e escolar da criança. 

 

3.2 O PAPEL DA FAMÍLIA E O PAPEL DA ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DAS 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA NA INFÂNCIA 

 

 No século XVI o modelo de família que se formou foi o modelo patriarcal – 

uma herança portuguesa desde o período colonial (FERNANDES, 2018).  Conforme 

essa herança, o pai era não somente o chefe como também o responsável social e 

economicamente pelo grupo familiar, a autoridade da figura masculina era 

inquestionável nesse período. A mulher, dócil e submissa, tinha a missão de 

procriar, cuidar dos filhos e da casa. Aos filhos, cabia obedecer aos pais. 
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Esse modelo, segundo Fernandes (2018, s.p.) “atravessou séculos e, até os 

dias de hoje pode-se perceber no Brasil traços desse tipo de dominação familiar 

regional”. Contudo, também vemos que mudanças políticas sociais e econômicas 

impactaram a organização familiar, assim como as novas organizações familiares 

também influenciaram mudanças políticas, sociais e econômicas. 

Nessa nova sociedade vemos mudanças nesse quadro: muitas mulheres, 

tanto quanto os homens, trabalham fora e administram a vida econômica e social da 

família ou dividem essa administração com o cônjuge.  

A inserção das mulheres no trabalho e as decorrentes lutas e conquistas 

trabalhistas foram, aos poucos, reconfigurando a vida familiar, social, política, 

econômica e, também educacional.   

As crianças passaram a ingressar cada vez mais cedo na escola e a ter 

ampliado o tempo de permanência nessa instituição. A educação das crianças, 

anteriormente tida como função da família, passou a ser compartilhada com a escola 

e professores. Contudo, nem sempre as orientações vindas de casa seguem na 

direção das orientações vindas da escola. Nesse entremeio cultural, hoje as crianças 

lutam para entender o mundo dos adultos.  

Vemos então, que a família vem sofrendo transformações estruturais 

crescentes. Essas transformações têm várias expressões, entre elas: aumento da 

monoparentabilidade, aumento da maternidade precoce, aumento de famílias 

reestruturadas, incremento do número de lares sem crianças, impacto dos 

programas de planejamento familiar, o uso de contraceptivos que levam a redução 

do número de filhos, etc. Para Sarmento, essas transformações na família nos leva a 

pensá-la como instituição social em mudança, sendo construída e estruturada, e não 

como uma entidade natural, imune às mudanças sociais (SARMENTO, 2003). 

 A instituição familiar passou e ainda passa por inúmeras vicissitudes, porém 

nenhuma dessas inibe o fato de que a responsabilidade pela educação dos filhos é, 

em grande parte, dos pais ou responsáveis.  Há valores que são passados de pai 

para filho, de gerações para gerações. E, 

 

[...] a intimidade que a partilha familiar promove é terreno propício a 
essas manifestações. Isso é normal na medida em que cada família tem 
uma cultura própria e sua forma de resolver problemas. Cada família é 
única em sua forma de ser família (PAROLIN; BOZZA, 2014, p. 8). 
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Se cada família é única em sua forma de ser família, também o modo com 

que esta lida com as normas de convivência na educação de seus filhos deve ser 

visto, singularmente. 

As mudanças na sociedade contemporânea afetaram também o tempo que a 

criança permanece com seus familiares. O modo de produção do mundo capitalista 

exige que tanto o pai quanto a mãe trabalhem fora de casa, sendo que as crianças 

precisam desde muito cedo frequentar a escola.   

 

A escola tem um papel importante e singular na constituição do sujeito, 
papel, aliás, que tem aumentado significativamente ao longo dos tempos, 
já que cada vez mais crianças ficam mais tempo na escola e aos 
cuidados dos professores. A escola é parceira da família na construção 
do cidadão, pois ela é a instituição que tem a peculiaridade de ser 
fortemente socializadora tanto do conhecimento quanto das experiências 
e entre pessoas (PAROLIN, 2010, p. 55). 

 

Em se tratando de crianças pequenas Finco, Barbosa e Goulart (2015) 

defendem que ensinar as regras do viver e do conviver é, para a escola, uma tarefa 

ainda hoje mais inevitável em comparação ao passado, porque são muitos os casos 

nos quais as famílias encontram dificuldades mais ou menos grandes no 

desenvolver seu papel educativo. A escola não pode interpretar esta tarefa como 

simples resposta a uma emergência. 

De acordo com Parolin (2006 p. 10) é decisiva a participação da escola no 

amadurecimento das articulações entre direitos e deveres da instância do público e 

do privado. 

Tonucci afirma que “não é necessário que a escola seja um ambiente distante 

das crianças, estranho a seus interesses e hostil em relação a elas. Tampouco é 

necessário que as crianças precisem sofrer para aprender, como muitas pessoas 

ainda pensam” (2005, p. 177). 

Os educadores não podem se eximir da tarefa de educar para a cidadania.  

 
A escola deve pôr as bases do percurso formador das crianças e dos 
adolescentes sabendo que isso prosseguirá em todas as fases sucessivas 
da vida. Em tal modo, a escola fornece as chaves para aprender a 
aprender, para construir e para transformar os mapas dos saberes, dando-
lhes, continuamente, coerência com a rápida e, às vezes, imprevisível 
evolução dos conhecimentos e de seus objetivos. Trata-se de elaborar os 
instrumentos de conhecimento necessários para compreender os contextos 
naturais, sociais, culturais e antropológicos nos quais as crianças se 
encontrarão para viver e operar (FINCO; BARBOSA; GOULART, 2015 p. 
24). 
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A escola precisa estar aberta a discussões de diversos âmbitos, seja em 

relação a valores ou a conteúdos específicos. 

Em alguns contextos, a indisciplina se apresenta, não mais como um evento 

específico, mas como um dos mais graves e generalizados obstáculos pedagógicos 

ao trabalho educativo com os alunos, constituindo-se em atitudes que prejudicam a 

construção do conhecimento desse aluno e da classe em que ele está inserido. 

 
Educar é um ato de amor e de dedicação que requer tempo e 
disponibilidade. Nenhuma criança nasce sabendo e, para saber, é preciso 
que alguém se disponha a mediar o conhecimento da situação que a 
criança está vivendo, o seu desejo e entendimento da situação e como é 
possível agir de forma adequada (PAROLIN, 2007 p. 49). 
 

 
Esse tempo, amor e dedicação de que nos fala Parolin (2007) é necessário 

tanto por parte da família como por parte dos professores. Muitas vezes, a criança 

infringe as regras combinadas e precisa ser relembrada com amor e com firmeza. 

Essa infração, em muitas situações, pode ser fruto de sua curiosidade e desejo de 

experimentar o novo, nem sempre significando um desafio à autoridade do adulto.  

 De acordo com Parolin (2007, p. 43) as crianças dependem do conhecimento 

e das intervenções educativas dos adultos para se construírem como cidadãos e 

enfrentar as incertezas e as dificuldades com que se defrontam. Contudo, elas não 

são ‘esponjas’, ou seja, não absorvem e não reproduzem os conhecimentos e as 

regras ensinadas pelos adultos, mas, como ensina Corsaro (1997), fazem suas 

próprias interpretações daquilo que ouvem e observam e, além disso, interagem 

entre elas, que de acordo com o mesmo resulta na cultura de pares. 

A escola necessita de profissionais preparados para escutar as crianças, 

para compreendê-las como sujeitos de direitos capazes de mediar os 

conhecimentos em um ambiente livre de coerção. As crianças de 4 e 5 anos 

que interagem e brincam na escola trazem consigo muito do que aprendem 

em casa, nas ruas, na igreja, na televisão, etc. nesse sentido,  

 

[...] os docentes devem pensar e realizar seus projetos educativos e 
didáticos não para indivíduos abstratos, mas para pessoas que vivem 
aqui e agora, que levantam precisas questões existenciais, que vão à 
pesquisa de horizontes de significado (FINCO; BARBOSA; GOULART, 
2015, p 23). 
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Barbosa e Xavier, (2002) afirmam que a falta de limites está diretamente 

ligada ao interesse e entusiasmo das crianças pela aprendizagem e pela proposta 

pedagógica dos professores. Quando a criança participa de uma atividade que a 

motiva e entusiasma, ela tem a oportunidade de construir a sua disciplina mais 

facilmente. Então, garantir espaço para a participação das crianças no planejamento 

e no desenvolvimento da ação pedagógica é um desafio aos professores que 

trabalham com a infância.   

Galvão (2004) reforça que as atividades interessantes e atrativas tendem a 

facilitar o envolvimento das crianças e que os conteúdos trabalhados não devem 

apenas ser restringidos a sua realidade concreta e imediata. Eles devem apresentar 

desafios e evocar o universo simbólico, tão importante no desenvolvimento do 

pensamento. 

Na interação com as crianças os adultos precisam ser maleáveis e estar 

sempre preparados para o inesperado, pois, muitas vezes, àquilo que planejamos 

não ocorre como o esperado, nem sempre as crianças são receptivas àquilo que 

propomos, nem sempre se ajustam ao tempo que prevemos, pois muitas vezes, 

interferem na organização do espaço, tirando as coisas dos lugares e adequando 

conforme os jogos de faz de conta. O pensamento imaginativo e criativo das 

crianças, muitas vezes, interrompe a lógica linear do pensamento racional do adulto. 

Então, 

 
Ser professor de Pré Escola implica hoje, um perfil muito complexo, de 
grande responsabilidade, e requer o domínio de competências culturais, 
pedagógicas, psicológicas, metodológicas e didáticas específicas, 
juntamente com uma sensibilidade aberta e disponibilidade para a 
relação educativa com as crianças (STACIOLLI, 2013, p.8).  

 

São grandes os desafios dos pais e dos professores de Educação Infantil no 

século XXI a começar pelo reconhecimento da multiplicidade de infâncias e do 

direito de participação das crianças. 

 

3.3 A COMUNICAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

Parolin (2012) afirma que a construção de uma fronteira relacional nítida entre 

a família e a escola é essencial para evitar a transferência de responsabilidades e o 
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chamado empurra-empurra. Quando os limites não estão claros todos perdem: a 

escola, a família e por fim, a criança que não aprende.  

Embora família e escola sejam instituições diferentes, elas têm em comum o 

objetivo de educar as crianças. Nesse sentido devem ser parceiras no 

desenvolvimento de ações que favoreçam o sucesso escolar e social das crianças. 

O reconhecimento da necessidade de aproximação entre a família e a escola não é 

recente, contudo frente à correria da sociedade moderna, esse desafio tem se 

tornado ainda maior. 

 

Um bom relacionamento entre escola e família depende da quantidade e da 
qualidade de comunicações que podem intercorrer entre esses dois 
contextos educativos e da atenção a qual é dada à cogestão de espaços 
comuns de experiência na escola da infância (STACIOLLI, 2013, p. 149). 

 
 

Parolin (2007) também afirma que o ambiente escolar tem função educadora, 

mas é na família que a criança constrói os primeiros valores que poderão lhe 

acompanhar por toda a vida. Assim, há necessidade de estreitarmos os laços entre 

a escola e aqueles que dela participam, direta ou indiretamente. Por conseguinte, 

faz-se necessário pensar em uma escola que respeite os direitos da criança e, 

consequentemente, das famílias e dos professores e professoras oferecendo a 

todas as crianças possibilidades de viver, aprender e conviver em um ambiente 

harmônico. Segundo Parolin (2012, p. 86), 

 
As relações harmônicas são as que favorecem trocas: ora um está no 
foco, ora outro, e é nessas trocas que se alimentam e mais se unem. 
Uma boa conversa é aquela em que todos contam suas novidades, 
todos dão atenção e escutam uns aos outros. Para viver essa situação é 
preciso estar pronto para viver diferentes tipos de emoções e para 
produzir diferentes ações. As diferenças são fundamentais e, se 
desenvolvermos fronteiras relacionais nítidas, elas enriquecerão a visão 
de mundo e a capacidade de desenvolvimento pessoal e grupal. 

 

Na Educação Infantil, é comum que a comunicação entre família e escola 

ocorra com frequência, pois diversos pais ainda costumam acompanhar seus filhos 

até a porta da sala e, assim, estabelecem um contato mais direto com os 

profissionais da escola. Segundo Bassedas, Huguet, Solé (1999) há três 

perspectivas que justificam a importância dessa comunicação: psicológica, ecológica 

e sociológica. 
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A perspectiva psicológica se dá pelo fato de considerar o desenvolvimento 

das crianças como um processo mediado pelo meio social e cultural. Deste modo 

entendemos que é no contexto familiar e escolar que a criança assume alguns 

papéis, estabelece interações e participa de formas de condutas cada vez mais 

complexas. Percebe-se que ao agir de tal forma, a mesma está sendo protagonista 

de sua história, pois produz cultura, age com autonomia e desenvolve-se 

socialmente (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

Na perspectiva ecológica, destacam-se a relação entre microssistemas em 

que a criança participa. Nesse sentido a criança é a mesma, porém, os contextos 

são distintos, assim, ela assume papéis específicos, aprende o que lhe interessa em 

cada lugar e reproduz esses conhecimentos em outros ambientes. 

Consequentemente vai fazendo uma nova interpretação do mundo, das normas que 

o regem e de seu papel nele (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

A perspectiva sociológica aponta para as mudanças ocorridas nas estruturas 

tanto familiares quanto escolares. As responsabilidades encontram-se mais 

divididas, mesmo que a escola represente uma extensão do lar da criança, alguns 

comportamentos que esta tem em casa não devem ser reproduzidos na escola 

(BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

Os educadores devem ter sensibilidade ao se referirem e ao contatarem a 

família, pois a intenção não é criticá-la ou ensiná-la sobre como lidar com a criança, 

mas trazê-la para participar na construção do projeto educativo da escola, 

construindo uma aliança educativa (FINCO; BARBOSA; GOULART, 2015). 

Campos (2010) destaca a importância da participação da família na escola 

para o aprendizado da criança. 

 

Família e escola fazem parte do cotidiano uma da outra. Suas relações 
têm sido tema de muitas pesquisas, sendo que a maioria dessas enfatiza 
a importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos para o 

melhor aprendizado desses, na escola (CAMPOS, 2010, p. 2). 
 

 
Cabe a professores e gestores articularem tempo e espaço para favorecer 

esse diálogo. Trazer as famílias para a escola permitirá que professores e gestores 

conheçam suas culturas e os modos como ensinam as normas de convivência social 

a seus filhos. Ambas as instituições precisam dar suporte, uma a outra, no processo 
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educativo, de modo a criarem oportunidades para que as crianças possam aprender 

a respeitar normas sem deixarem de ser protagonistas em casa e na escola. 

 
Educar e provocar aprendizagens são tarefas de responsabilidades de 
duas instituições: família e escola. A sociedade do século XXI exige 
famílias educadoras, ou seja, comprometidas com o processo de 
formação de seus filhos, que assumem seu papel quanto a essa 
responsabilidade (PAROLIN, BOZZA, 2014, p.31). 
 

 
Em situações difíceis, como a falta de limites por parte da criança, faz-se 

necessário uma conduta cautelosa por parte de pais e professores, pois precisam 

apoiar uns aos outros, evitando críticas, orientações contraditórias e trocas de 

acusações. A qualidade do relacionamento existente entre família e escola é 

determinante para o bom andamento do processo de aprendizagem. 

 

Precisamos, no Brasil, de uma abordagem na qual a importância do 
inesperado e imprevisto seja reconhecida como forma da criança 
participar do processo, possibilitando experiências e processos 
compartilhados com os/as professores/as, as crianças e as famílias. 
Nesta perspectiva, cabe aos adultos (família e professores) não 
simplesmente satisfazer ou responder as perguntas, mas favorecer para 
que as crianças descubram as diferentes e variadas respostas e, mais 
importante ainda, favorecer para que indaguem a si mesmas e para que 
construam questões relevantes (FINCO; BARBOSA; GOULART, 2015, p. 
10-11). 

 
 

Ainda é importante destacar que a participação da família na escola não deve 

ficar restrita a momentos pontuais como entrega de avaliações ou datas 

comemorativas como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família e Natal.  Também 

ao longo do ano letivo quando são convidados a dar depoimentos, contar histórias, 

participar de eventos esportivos e até mesmo desenvolver oficinas de marcenaria, 

culinária e de artesanato. Contudo, destaca-se que a participação deve assumir 

ainda um caráter político, como por exemplo, participação na elaboração e 

implementação do projeto político pedagógico da escola e nas eleições de membros 

para compor a Associação de Pais e Professores (APP). 

Edwards, Gandini e Forman (1999) destacam que o intercâmbio de ideias 

entre pais e professores favorece o desenvolvimento de um novo modo de educar, e 

ajudam os professores a ver a participação das famílias não como uma ameaça, 

mas como uma possibilidade de troca. 
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3.4 ESCOLA ‘COM’ PAIS – O PROJETO DE CAÇADOR-SC 

 

Em abril de 2017, por iniciativa da Gerência Regional de Educação da 10ª 

Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador2 juntamente com os cursos de 

Mestrado da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp) e a Vara da Família foi 

apresentado à comunidade caçadorense, um projeto chamado Escola com Pais 

(ECOMPAIS). Dirley Heller, então gerente da Secretaria Estadual de Educação, 

afirmou que a “Escola com Pais” pretende encontrar alternativas para frear o 

distanciamento entre escola e as famílias dos alunos.  

Na ocasião do encontro que ocorreu no auditório da UNIARP foi formada uma 

comissão provisória para discutir ações que possam ir ao encontro desse propósito. 

A coordenação do projeto ficou a cargo dos cursos de Mestrado da Uniarp. Segundo 

o então coordenador do curso de Mestrado Profissional em Educação Básica da 

Uniarp, Prof. Dr. Ezequiel Theodoro da Silva, “A ideia é somar as forças das 

entidades parceiras e organizar as informações para que a Escola com Pais seja 

fundamentada em dados. Esse primeiro passo precisa ser rápido para depois 

colocarmos as ações em prática”. 

César Nunes (2016) ao dar uma entrevista para o Blog Escola com Pais, de 

Caçador3 ressaltou que a família e a escola são os universos matriciais de 

humanização, de desenvolvimento humano, social e subjetivo das crianças e dos 

adolescentes. Tanto a família quanto a escola precisam acreditar que o exemplo é a 

melhor prática educativa. Não adianta fazer discursos e sermões para os 

estudantes, ou ainda fazer preleções para os filhos sobre as coisas, sem o devido 

acompanhamento da coerência e da verdade. Para ser educador, pais, mães e 

educadores precisam ser verdadeiros, estar convencidos de alguns princípios e agir 

como exemplo vivo. Se os pais exigem leituras a melhor forma de educar é sentar 

junto dos filhos e ler com eles, um livro; contar histórias, conversar, brincar. Exigir 

que as crianças leiam e nunca ser visto em práticas de leitura é um dos exemplos 

clássicos de incoerência. E se torna o paradigma de outras atitudes. 

                                                 

2
 A 10° Agência de Desenvolvimento Regional de Caçador foi desativada pelo Decreto n° 1.516 de 06 
de março de 2018, no Diário Oficial de n° 20.723 da mesma data. Esse Decreto dispõe da 
desativação dessa Agência e a torna uma unidade de atendimento de educação pertencente a 9° 
Agência de Desenvolvimento Regional, localizada na cidade de Videira- SC. 

3
 ECOMPAIS Caçador: https://escpaiscacador.blogspot.com.br/ 

https://escpaiscacador.blogspot.com.br/
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Nunes ainda destaca que a grande e inalienável tarefa da família é a de amar 

e acolher seus filhos e filhas. A tarefa da escola é a de dar continuidade a essa 

experiência gratuita de amor e de acolhimento, com a consequente função de 

encaminhar a criança e os adolescentes no mundo da cultura, na convivência com 

os diferentes, na ampliação do universo familiar. Saber e conhecer são valores 

socialmente muito importantes, mas tem que ter parâmetros éticos e políticos 

voltados para a promoção da vida, para a prática da liberdade, para o respeito às 

diferenças. Não se pode ter a presunção de que o saber esteja acima da vida, da 

igualdade humana. Não pode a erudição superar a sabedoria. Só há dois caminhos 

para a felicidade: a ética - cultivar valores pessoais e grupais -, e a política - 

estabelecer consensos coletivos altruístas, elevados, inspiradores. Temos que 

aprender sobre as coisas, sobre o mundo, para sermos pessoas melhores, solidárias 

e sensíveis.  

 Constatamos que os pais e educadores devem estar atentos aos exemplos 

dados às crianças, pois o mesmo é de grande valor e as crianças devem saber que 

não podem fazer tudo o que desejam, pois vivemos em grupos e todos merecem ter 

seu espaço e seus direitos respeitados. 

A criança precisa sentir-se amada no seio familiar, para que ao ingressar na 

escola consiga demonstrar suas vivencias familiares aos professores e colegas. 

Sendo assim, ela será capaz de interagir no ambiente escolar e de construir seus 

conhecimentos.  É nesse meio cercada de fatores externos que se dá a constituição 

básica da criança, formando seu desenvolvimento emocional. Nesta etapa da vida, a 

mesma aprende que os seus desejos e vontades esbarram na condição das 

pessoas com que convive e, que respeitar algumas regras se faz necessário nessa 

convivência. 

A organização de Encontros com Pais que está foi proposta nessa pesquisa 

pretende compreender e potencializar o canal de comunicação entre pais e 

professores de educação infantil da EMEB Esperança. 

 

 

 

 

 



4 A VOZ DAS FAMÍLIAS E DAS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Neste capítulo estaremos discutiremos os dados produzidos na pesquisa. 

Será apresentada e analisada a voz das famílias e a voz dos professores da EMEB 

Esperança sobre infância, sobre criança, punições e normas de convivência. 

 

 
4.1 A IDEIA DE INFÂNCIA E DE CRIANÇA DAS FAMÍLIAS E DAS PROFESSORAS 

 
 
O quadro 1 apresenta as categorias que emergiram sobre a ideia de infância 

na organização dos dados do questionário aplicado às famílias e professores/as: 

Quadro 1: Ideia das famílias e dos/as professores/as sobre Infância 

  Ideia de infância 

Famílias Professores/as 

Desenvolvimento e Preparação para a 
vida adulta 

Fase da vida 

Pureza, inocência, beleza. Cuidado e proteção 

Brincadeiras Descobertas 

Socialização e valores; aprendizagem 
do que é certo e errado. 

 

 

Percebemos que as famílias e os/as professores/as entrevistados/as 

apresentam uma concepção moderna de infância. Enquanto as primeiras 

destacaram a ideia de inocência, de felicidade e de preparação para a vida adulta, 

os/as segundos/as enfatizaram as descobertas, o cuidado e a proteção. Uma 

perspectiva desenvolvimentista de infância também foi anunciada tanto pelas 

famílias como pelos/as professores/as, o que nos remete aos estudos de Sarmento 

e Gouveia (2009) quando chamam atenção para o modo equivocado de ver a 

infância como momento de passagem para a vida adulta e as crianças como objeto 

de cuidado dos adultos. Também Tonucci (2005) nos alerta para o fato de que as 

crianças, muitas vezes, são consideradas pelos pais e professores, como um sujeito 

a ser educado, que tem valor por aquilo que será amanhã. Educar significa extrair 

alguma coisa que não existe e que amanhã existirá: a futura mulher, o futuro 

homem, o futuro cidadão. Significa preparar para o futuro, enquanto que criança de 

hoje é continuamente negada.  
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Dornelles e Marques (2015) mostram o quanto essa concepção moderna de 

infância ainda é recorrente entre educadores, em detrimento da ideia de infância 

como categoria social múltipla (DORNELLES, 2005). Famílias e professores não 

fizeram alusão às crianças abandonadas, drogadas, maltratadas, miseráveis e 

tantas outras infâncias que não têm minimamente reconhecidos os seus direitos de 

provisão e proteção. 

Chama atenção ainda o fato de 65% das famílias relacionarem infância à 

brincadeira, sendo que essa mesma relação não aparece nas respostas dos/as 

professores/as. Cabe contextualizar que estas turmas de educação infantil estão 

alocadas em uma escola de educação básica, em um prédio onde não há espaço 

externo para brincar, o que não quer dizer que as crianças não brincam, apenas que 

elas não têm contato com a natureza em suas brincadeiras. Outro aspecto que 

chama atenção é o fato de a maioria das crianças, ao desenhar sobre seus direitos4, 

escolheu representar o ‘Direito de Brincar”, bem como o número considerável 

dessas crianças que se representaram brincando em espaços externos, junto à 

natureza – justamente o que a escola não tem para lhes oferecer.  

Importante lembrar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (2009) afirmam as interações e as brincadeiras como eixos norteadores de 

todas as propostas pedagógicas para educação infantil e esse lugar de destaque 

pode ser identificado mais nas concepções de infância das famílias, do que nas 

concepções das professoras.   

Moyles (2006) destaca que as crianças precisam, não apenas de tempo para 

brincar, mas também de adultos que as ajudem a desenvolver essa linguagem. 

Consideramos, então, que a participação dos adultos como mediadores nas 

brincadeiras das crianças pode contribuir no processo de aprendizagem de normas 

de convivência, tais como: esperar a sua vez, a negociar suas ideias, considerar o 

ponto de vista do outro, etc. 

Ao se referirem às crianças de hoje, cerca de 50% das famílias disseram que 

as crianças de hoje são mais ativas e espertas e que isso, possivelmente, se deve 

ao acesso e uso das novas tecnologias. Ao mesmo tempo também expressaram 

certa preocupação com o tempo que seus filhos permanecem em frente à televisão, 

                                                 

4
 A representação de Direitos da Criança foi uma atividade realizada pelas professoras a partir da 
contação da história ‘Direitos da Criança’ de Ruth Rocha. 
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manuseando computadores e tablets e outros aparelhos. Esse receio, por parte das 

famílias, vai ao encontro daquilo que Dornelles (2005) denomina de ‘infância cyber’, 

ou seja, aqueles sujeitos infantis que por dominarem as tecnologias mais do que os 

adultos, assustam e escapam ao controle desses últimos. As famílias também 

definiram as crianças como sendo mimadas e mal-educadas (30%).  

Essas opiniões distintas acerca de infância e de crianças, longe de 

representar uma contradição mostra-nos que as famílias estão percebendo que, de 

certa forma, seus filhos ‘escapam’ de um modelo único e universal de infância, 

embora eles, anteriormente, tenham associado infância à inocência e felicidade.  

As professoras afirmaram que as crianças de hoje são mais agitadas e 

impulsivas e, em muitos casos, chegam à escola sem limites e com dificuldade de 

ouvir e cumprir regras.  

 Percebemos, então, que existe necessidade de se problematizar as 

concepções de infância e de criança das famílias e dos professores no sentido de 

compreenderem as crianças como sujeitos múltiplos e de direitos, não podendo mais 

ser afirmadas a partir de suas incapacidades, imaturidades e futuro da nação. Elas, 

as crianças, são cidadãs de direitos, que brincam, fantasiam, imaginam, aprendem, 

interagem e participam na sociedade da qual fazem parte.  

Reconhecer a multiplicidade de infâncias e a criança como sujeito de direitos 

é imprescindível para que, tanto as famílias como a escola, considerem o direito das 

crianças da educação infantil em participar ativamente de seu processo de 

aprendizagem, bem como, das normas de convivência social. 

 

4.2 SITUAÇÕES DIFÍCEIS: AS PUNIÇÕES EMPREGADAS EM CASA E NA 

ESCOLA E AS REAÇÕES DAS CRIANÇAS 

 

Os quadros que seguem mostram as punições empregadas pelas familias 

(quadro 2) e pelas professoras da EMEB Esperança; (quadro 3) quando as crianças 

não cumprem as normas de conviência social. 
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Quadro 2: As punições empregadas em casa 

Quantidade As punições Falas:  

40% Diálogo e tirar algo 
que a criança gosta; 

“Costumo tirar a TV, o celular, os 
joguinhos e, mesmo assim, continua 
teimando”. 

30% Diálogo e a 
‘cadeirinha’ de pensar; 

“coloco sentado na cadeirinha por um 
tempo”. 

20% Usam somente o 
diálogo; 

“explicamos que não pode fazer mais e, 
geralmente, isso funciona”. 

10% Não, e pronto! (sem 
diálogo) 

“Deve obedecer”. 

 

Quadro 3: As punições empregadas na escola 

Quantidade As punições Observações 

55% Dialogar e fazer 
com que a 
criança reflita 
sobre o que fez. 

“Não é costume empregar castigos, sempre 
procuro conversar com a criança e mostrar a 
ela comportamentos positivos, dessa 
maneira contribuímos para que o aluno não 
se torne agressivo, pois, muitas vezes, o 
castigo é aplicado de forma errônea, 
tornando o aluno mais desobediente e 
agressivo”. 
“Na minha sala uso o diálogo 
incansavelmente. É difícil, mas acredito que 
a conscientização da criança quanto a sua 
atitude, ainda é a melhor forma de agir”. 

45% Dialogar e tirar 
algo que a 
criança gosta. 

“Às vezes é necessário tirar algo que a 
criança gosta como o recreio, por exemplo,”. 
“Geralmente conversamos e explicamos o 
que foi feito de errado, algumas vezes 
também é necessário tirar a criança da 
brincadeira e deixá-la ao lado para que reflita 
sobre o que fez”. 

 

Ao serem perguntadas sobre como lidam com as situações em que a criança 

faz, ou quer fazer algo que não lhe é permitido, algumas famílias disseram que se 

sentem inseguras em tomar atitudes mais firmes devido às leis vigentes que 

protegem as crianças. A maioria delas (70%) afirmou que antes de punir a criança 

costuma dialogar e explicar, tentando fazer com que seu filho entenda o que é certo 

e o que é errado. Como punição costuma tirar alguma coisa de que a criança gosta, 

por um tempo pré-determinado, para que aquela atitude não se repita. Outras 

afirmam que a melhor forma de punir a criança é deixá-la na “cadeirinha”, pensando 

em sua atitude.  Parte dos entrevistados, em torno de 25%, relatou que não aplica 



46 

 

nenhuma forma de castigo, apenas conversa e pede ao filho que a situação não se 

repita.  

Assim como as famílias, as professoras também foram unânimes em afirmar 

que priorizam o diálogo, contudo, também se valem de punições como ‘tirar da 

brincadeira’ ou ‘deixar de lado para pensar’.  

De acordo com Parolin e Bozza (2014) a maioria dos castigos é infrutífera, 

pois é aplicada em dissonância com a falta cometida e não oferece possibilidade 

para a criança reparar o erro cometido. Por exemplo, quando os pais não deixam 

olhar televisão porque bateu no irmão; quando a professora não deixa ir para o 

recreio porque não realizou a tarefa de casa.  

A punição mais adequada é aquela que tem intenção de educar e não de 

castigar.  Pouco adianta castigar a criança sem ajudá-la a refletir sobre sua atitude 

(PAROLIN; BOZZA, 2014).  

Muitos adultos ainda consideram que ‘ensinar limites’ é ‘informar as crianças’ 

sobre as normas que devem conhecer e obedecer. Nesse sentido a norma seria 

previamente estabelecida pelos adultos, sendo que às crianças caberia um papel 

passivo, assimilando e obedecendo, sem questionamentos. 

As crianças, independentemente do lugar onde vivem, precisam ter garantido 

o direito de crescer livres da pobreza e da fome; ter uma educação de qualidade, ter 

direito a ser protegidas de doenças infecciosas, a crescer em um planeta limpo e 

sadio, a ter uma vida livre de exploração e maus tratos e, principalmente, ter o seu 

direito de ser ouvida, tornando-se participantes ativos em nossa sociedade. 

Como pais e educadores, precisamos ser sensíveis aos direitos das crianças, 

principalmente quando se trata de participar em assuntos de seu interesse. Nós, 

adultos, vivemos com pressa, temos muitos compromissos, responsabilidades e, 

muitas vezes, não nos dispomos a ouvir as crianças e a considerar seus pontos de 

vista.  

Tonucci (2005), educador italiano e defensor de uma escuta das crianças por 

parte dos adultos e da sociedade, destaca que as crianças precisam contar com 

bons adultos, que não lhes ordene coisas, mas que, com exemplos, às ensinem o 

que é certo e o que é errado, porque isso lhes garante uma qualidade de vida infantil 

aceitável. As crianças têm consciência de que são parte de uma estrutura social 

complexa, enquanto que muitos adultos ainda se sentem como representantes 

incondicionais delas. Em uma sociedade adultocêntrica é comum que pessoas 
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acreditem que, se as exigências dos adultos forem consideradas e satisfeitas, todas 

as crianças se beneficiarão. No livro Quando as crianças dizem: agora chega, 

Tonucci (2005) discute o art. 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, 

destacando que “A criança tem o direito de expressar sua opinião e de ser ouvida 

toda a vez que se tomam decisões que lhe dizem respeito”.  

Nesse sentido, quando adultos tomam uma decisão que envolve as crianças, 

precisam pedir a opinião delas. Após ouvir o parecer das crianças, devem levar isso 

em consideração. Porém, não é isso que presenciamos. Dar voz ativa às crianças 

não significa suprimir a autoridade do adulto, mas ajudá-lo a olhar para 

determinadas situações “com olhos de criança” (TONUCCI, 2005). 

Parolin (2012) afirma ao dizer que, a criança que recebeu no seio familiar, 

respeito, afeto e encaminhamentos educativos, desenvolverá esses mesmos 

valores, não só para si mesma, mas também na vivência com o outro. Ressalta, 

ainda, que o objetivo de educar uma criança é ajudá-la a desenvolver-se para ser 

melhor como pessoa. Quando ela recebe um não, seguido de um encaminhamento 

educativo, aprende como aquele grupo age ou o que se espera dela, identifica-se 

como sujeito e desenvolve pertença, sentimento necessário ao bom 

desenvolvimento do ser humano.  

 

4.3 A COMUNICAÇÃO ENTRE OS PAIS E OS PROFESSORES DA EMEB 

ESPERANÇA  

 

Dentre as famílias entrevistadas a maioria delas (60%) informou que não 

costuma conversar com os professores sobre suas dúvidas como relação a 

educação de seu filho, contudo, julgam que essa conversa poderia auxiliá-las a lidar 

com situações difíceis. Os professores (80%) afirmaram que conhecem bem as 

famílias de seus alunos e costumam chamá-las para explicar quais métodos são 

adotados na escola.   

Os professores ainda destacaram que “respeito e disciplina vem do lar e os 

pais precisam ter conhecimento sobre as atitudes dos filhos na escola”. Nesse 

sentido percebe-se que os professores ainda não desenvolveram uma atitude de 

escuta em relação às famílias, pois os contatos que estabelecem ocorrem mais no 

sentido de informar os pais sobre situações de indisciplina do que dialogar com eles. 

Ao afirmarem que ‘a disciplina vem do lar’ estão eximindo-se da responsabilidade de 



48 

 

compartilhar com as famílias a educação das crianças e, ao mesmo tempo, 

desconsiderando que, nos tempos de hoje, muitas crianças ficam em turno integral 

na escola. 

Precisamos levar em conta que, na sociedade contemporânea a família e a 

escola constituem os dois principais ambientes de desenvolvimento humano. 

Durante a infância, é fundamental que sejam implementadas políticas que 

assegurem a aproximação entre esses dois contextos, de maneira a reconhecer 

suas semelhanças e também diferenças. De nada adianta usar discursos de 

culpabilização, o que precisamos é criar estratégias para a aproximação entre esses 

dois contextos, pensando sempre no melhor para nossas crianças. 

Parolin (2012) salienta que a escola não é a única instituição responsável pela 

formação do cidadão, contudo é imprescindível para o desenvolvimento do sujeito 

aprendiz. Além de estar fortificada em relação à possibilidade de formação e 

desenvolvimento de crianças e jovens, a escola é hoje a principal parceira da 

família, que recorre a ela para repensar sua forma de continuar sendo família. 

O compromisso da EMEB Esperança é trazer as famílias para mais perto da 

escola e, junto com elas, discutir possibilidades de auxiliar as crianças na construção 

das normas de convivência social sem, contudo, restringir-lhes as possibilidades de 

viver experiências em que sejam protagonistas em seu processo educacional, em 

casa e na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ENCONTROS DA ESCOLA COM PAIS NA EMEB ESPERANÇA 

 

Nesse capítulo apresentaremos a discussão sobre os três encontros da 

Escola com Pais, realizados no decorrer do ano de 2018. Apresentaremos o 

planejamento inicial e explanaremos sobre como se deu a participação das famílias, 

dos professores e gestores, bem como, a forma como buscamos, de certo modo, 

envolver a participação das crianças, mesmo que de forma indireta. Também 

discutiremos sobre as contribuições desse projeto para a aproximação e o 

fortalecimento da relação escola e família, bem como sobre sua possível 

implantação em outras escolas da Rede Municipal. 

Primeiramente foram enviadas cartas-convite (APÊNDICE A) aos pais, 

falando sobre a pesquisa e sobre os encontros da Escola com Pais. Cada criança 

desenhou, no convite, sua família e o levou para entregar aos pais.  

Os encontros envolveram a participação de professores e das famílias dos 

alunos de Educação Infantil. Todavia, a meta é estender, futuramente, às demais 

turmas da escola. Também foi convidada a Secretária de Educação e demais 

profissionais que trabalham na área de Educação Infantil na Secretaria de Educação 

de Caçador.  

As datas e os horários dos encontros levaram em conta as sugestões das 

famílias e dos professores. Todos os encontros foram registrados em ata, para 

confirmação de presença e registro dos assuntos tratados. 

 Procuramos deixar claro que não tínhamos a pretensão de ‘ensinar os pais’ 

sobre como educar seus filhos, mas o desejo de escutá-los e, a partir dessa escuta, 

abrir um canal de ‘conversa’ onde todos se sentissem seguros e confiantes para 

perguntar e contar suas experiências. Foi elaborado, também, uma lista de presença 

para pais e professores e realizado registro fotográfico de cada encontro, visando 

documentar cada etapa do projeto.  

Apresenta-se a seguir o planejamento prévio de cada encontro, seguido do 

registro sobre o modo como cada um deles transcorreu: 
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5.1 ESCOLA COM PAIS: PRIMEIRO ENCONTRO 

Quadro 4: Cronograma 1° Encontro 

Data: 17/04/2018 Horário: 19:00 às 
20:30min 

Local: EMEB Esperança 

Tema: A importância da participação da família na escola 

Objetivo: Conversar, com a ajuda de um especialista, sobre a importância da 
participação da família na escola, seus direitos e deveres e como esta parceria 
pode beneficiar a criança. 

Recursos: Microfone, aparelho de som, data-show e gravação de música 
cantada pelas crianças. 

Convidados: Professor e Psicólogo Clayton Zanella (UNIARP); Secretaria da 
Educação Josete Estrowispy, Coordenadora Pedagógica Ana Paula Peretto, 
Coordenadoras da Educação Infantil Marluci Dalpias e Agnese Filipini Chaves, 
Coordenadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Andrea Carla Comel e 
Ilza Rosseto, Pais e professores de Educação Infantil. 
Mediadores: Mestranda Elisamara Gaspar da Silva e Dra. Circe Mara Marques 
(Or.) 
Participantes: Pais, professores, gestores e convidados. 

Metodologia: 
Serão convidadas as famílias de todos os alunos de educação infantil. Para 

iniciar o encontro a diretora terá a palavra, onde a mesma agradecerá a presença 
dos pais e fará as devidas considerações. Em seguida, a mestranda e sua 
orientadora terão a palavra para compartilhar com os pais os motivos que 
envolvem esse Projeto de Pesquisa. Estaremos expondo a ideia de fazer 
encontros periódicos de conversa contando com participação de especialistas, 
filmes, dinâmicas e deixaremos aberto a sugestões das famílias.  

Na sequência, os pais serão convidados pela mestranda a ouvir uma 
breve mensagem musical de seus filhos, gravada na escola. A pesquisadora 
estará gravando a música “Amiguinho” do Carrosel, juntamente com outras duas 
professoras que trabalham na escola, no período matutino, com cerca de 60 
crianças. Para as professoras que trabalham no vespertino foi pedido que 
conversassem com as crianças sobre o que a família significa para elas e 
anotassem algumas frases, para então, fazermos um mural com algumas dessas 
frases e com fotos do dia a dia das crianças na Escola. Logo após teremos uma 
fala do Professsor e Psicólogo Clayton Zanella sobre a importância que a família 
tem na vida escolar de seus filhos e quais são os direitos e deveres da família e 
da escola e, na sequência, uma conversa interativa com os pais. 

Fechamento do encontro:  
A mestranda finalizará o encontro destacando algumas das ideias apresentadas 
pelo palestrante convidado, anunciará a data e o tema do próximo encontro e 
agradecerá a presença do palestrante, da equipe da SMED, da direção da 
escola, dos pais e dos professores.  

 

Conforme vimos anteriormente, o 1° Encontro da Escola com Pais foi 

realizado no mês de abril e contou com a participação das famílias, dos professores 

e dos gestores da escola. Compareceram também representantes da equipe da 
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Secretaria Municipal de Educação: Ana Paula Peretto, coordenadora Pedagógica; 

Marluci Dalpais e Agnese Filipini Chaves, Coordenadoras de Educação Infantil; e, 

Andrea Carla Comel, coordenadora de Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Estima-se, uma participação de, aproximadamente, setenta famílias, as sete 

professoras regente de turma; uma professora de Educação Física, uma professora 

de Informática, dois Especialistas Educacionais e uma diretora. 

 

Figura 1: Equipe da Secretaria Municipal de Educação de Caçador 

 

 

 

Para abrir esse canal de comunicação com as famílias a temática escolhida 

foi à importância da participação da família na escola, os direitos e deveres de cada 

um e o modo como esta parceria pode beneficiar a criança. Tomamos como 

referência as palavras de Parolin (2010) quando afirma que a família e a escola têm, 

na sociedade atual, tarefas complementares, apesar de distintas em seus objetivos, 

metodologia de abordagem e campo de abrangência; ambas têm o mesmo objetivo 

que é de possibilitar a criança o desenvolvimento pleno. 

Considerando que o ensejo da parceria família e escola são as crianças (e 

sua educação) e, ao mesmo tempo a impossibilidade de participação direta delas 

nesses encontros, buscamos, de certo modo, trazer a sua voz. Para isso, gravamos 

um vídeo das crianças cantando uma música infantil e montamos um mural com 

diversas fotos de experiências vividas por elas em diferentes momentos da rotina e 

em diferentes espaços da escola. Fernandes (2009) afirma o quão importante é 

respeitar as opiniões e dar vez à participação da criança sendo que seus interesses 
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e opiniões devem ser sempre considerados, cuidadosamente, na forma de agir das 

instituições. 

Ao chegar, as famílias, logo foram se aproximando do mural. Procuraram seu 

filho nas fotos, identificaram alguns de seus coleguinhas e algumas atividades ou 

brincadeiras relatadas por seus filhos em casa. Em pouco tempo diversas famílias já 

estavam entrosadas, conversando, rindo. Também, as professoras, estavam por ali 

participando das conversas e das risadas.  

 

Figura 2: Painéis com fotos dos alunos 

 

 

 

Inicialmente a diretora da escola acolheu todos os participantes e, em suas 

considerações, afirmou que a escola está de portas abertas a todos os pais e que 

seu maior objetivo está voltado a estimular o desenvolvimento das crianças, seja 

com relação à aprendizagem de conteúdos curriculares ou em relação à construção 

de valores. 

Em conformidade com Parolin (2012) a escola é hoje o carro-chefe das 

relações que as crianças e jovens estabelecem ao longo de suas vidas. Ela 

compreende e acolhe os diversos modos de viver e suas diferenças expressivas. Se 

partirmos do princípio de que se aprende na relação com o outro, a escola torna-se 

ainda mais importante no atendimento às demandas sociais.  
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Para mediar a conversa com as famílias e os professores, convidamos o 

professor e psicólogo, Clayton Luiz Zanella5. Em sua fala inicial, destacou que nas 

famílias contemporâneas acontecem inúmeras formas de relacionamento 

interpessoal e de expressão de sentimentos. Destacou, também, que para um 

convívio familiar saudável é necessário que cada integrante cumpra com seu papel.  

Lembrou que o papel dos pais é de educar, orientar, advertir, corrigir, autorizar (ou 

não), construir limites comportamentais, baseados na relação afetiva.  

 

Figura 3: Momento de conversa com o Professor Clayton Zanella 

 

 

Com relação ao papel dos filhos, destacou que os mesmos devem respeitar 

as regras combinadas e acordadas com seus pais, retribuir afeto (agradecendo 

verbalmente, abraçando, beijando, acariciando), comportando-se de acordo com os 

valores familiares (respeito, falar sem gritar, olhar nos olhos, horários de lazer e 

estudo). Salientou, também, que no contexto da rotina familiar, deve-se reservar 

tempo para o diálogo e a administração de conflitos. 

Em conformidade com Parolin (2012) é o grupo familiar, independentemente 

de sua constituição, que ensina os limites da existência, o valor da vida, do outro, da 

partilha social. Para um bom relacionamento a família precisa viver pensar e planejar 

como grupo, independente de mudanças todos carregam o sobrenome e é a sua 

forma de viver que os identifica. 

                                                 

5
 Possui graduação em Artes Visuais pela Universidade do Contestado Campus Caçador (2005), graduação em 
Psicologia pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (2000), docente da Universidade Alto Vale do Rio do 
Peixe e é Professor Titular na Escola Estadual de Educação Básica Dante Mosconi, em Caçador. 
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Zanella destacou que para a família viver bem, cada integrante precisa fazer 

seu papel e respeitar o espaço do outro, o responsável por esse grupo familiar tem o 

dever de usar, constantemente, o diálogo e mediar os conflitos que venham a surgir 

no cotidiano, baseando-se no amor e na compreensão para com o outro, educando 

baseado na afetividade e construindo limites. 

As relações harmônicas são as que favorecem trocas: ora um está no foco, 

ora outro, e é nessas trocas que se alimentam e mais se unem. Uma boa conversa é 

aquela em que todos contam suas novidades, todos dão atenção e escutam uns aos 

outros. Para viver essa situação é preciso estar pronto para viverem diferentes tipos 

de emoções e para produzir diferentes ações. As diferenças são fundamentais e, se 

desenvolvermos fronteiras relacionais nítidas, elas enriquecerão a visão de mundo e 

a capacidade de desenvolvimento pessoal e grupal (PAROLIN, 2012).  

No decorrer da conversa, percebemos no olhar e nas atitudes de muitos pais 

a aprovação do que estava sendo falado, pois, Zanella citou exemplos cotidianos 

que efetivam a parceria entre a escola e a família. Destacou os direitos e deveres da 

família para com a escola e vice-versa, e, também, sobre como isso reflete na 

aprendizagem das crianças. Explicou que os conteúdos aprendidos na escola 

devem ser reforçados em casa, e os valores construídos em casa são ampliados na 

escola. 

Figura 4: Famílias participantes 

 

 

Percebemos que nesse primeiro encontro, poucas famílias interagiram 

verbalmente com o convidado-mediador. Contudo, se expressavam sorrindo e 
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balançando afirmativamente a cabeça, confirmando estarem sendo tocadas pelas 

palavras de Zanella. 

Entendemos que, possivelmente, essas famílias ainda precisam de certo 

tempo para construir segurança e confiança para perguntar e expor suas ideias no 

grande grupo.  

Com relação ao tempo de duração de cada encontro tomamos o cuidado para 

que não ultrapassasse 90 minutos, pois sabemos estar lidando com pais e mães 

trabalhadoras, cansados, após a jornada diária de trabalho. Contudo, ficamos à 

disposição, caso alguns quisessem permanecer por mais tempo conversando e 

olhando os painéis com fotos de seus filhos. 

Em conversa informal, algumas famílias relataram que gostariam que esses 

encontros acontecessem com mais frequência e se desculparam por não 

conseguirem estar mais presentes na escola. Justificaram essa ausência devido ao 

trabalho. Assim como Parolin e Bozza (2014) entendemos que em um grande 

número de lares a qualidade da educação que as famílias oferecem as suas 

crianças fica comprometida, devido à correria do dia a dia, o que pode resultar na 

dificuldade de manter-se firme nos ideais educacionais. 

Muitas vezes, a ausência das famílias na escola é julgada como descaso com 

relação à educação dos filhos e transferência de responsabilidade para a escola. 

Diferentemente, as famílias participantes expressaram seu desejo de participar mais 

da vida escolar de seu/sua filho/a, contudo, precisam colocar como prioridade o seu 

trabalho, pois dependem desse para a manutenção das necessidades básicas da 

criança, como alimentação, saúde e habitação. 

Staciolli (2013) ensina que é a qualidade e não a quantidade de interações 

que acontecem entre a família e a escola que demonstram quão bons e consistentes 

são esses relacionamentos, o que por sua vez irá refletir sem dúvida na 

aprendizagem e no desenvolvimento da criança. 

Ao finalizar o encontro destacamos mais uma vez que o objetivo não é 

ensinar aos pais sobre como educar seus filhos, tampouco reclamar do 

comportamento das crianças na escola. O intuito é abrir um canal de comunicação 

no qual pais, professores e gestores possam falar e escutar uns aos outros, 

fortalecendo sua parceira em benefício do desenvolvimento da criança, em todos os 

aspectos. 
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5.2 ESCOLA COM PAIS: SEGUNDO ENCONTRO 

Quadro 5: Cronograma 2° Encontro 

Data: 16/08/2018 Horário: 19:00  Local: EMEB Esperança 

Temas:  
As crianças do Século XXI e os limites em casa e na escola. 

Objetivos: Conversar sobre os filhos e os alunos do Século XXI, bem como seus 
modos de ser e se comportar em casa e na escola; Discutir com pais e 
professores sobre as possibilidades de participação das crianças nas 
combinações sobre o que pode e não pode fazer em casa e na escola. 

Recursos: Microfone e multimídia  

Convidada: Mestranda Elisamara Gaspar da Silva 
Mediadora: Clóris Casagrande (EMEB Esperança) 
Participantes: Pais e Professores da educação infantil 

Metodologia: 
Iniciamos dando as boas vindas e convidando os pais e professores a 

assistirem um vídeo gravado pela mestranda antes do encontro, no qual foi feita 
entrevista com algumas crianças com perguntas como: O que sua família não 
gosta que você faça em casa? O que sua professora não gosta que você faça na 
escola? E o que você acha disso? A fala das crianças foi mobilizadora para a 
conversa com a Profa. Dra. Circe Mara Marques sobre os filhos e os alunos do 
século XXI: O que seus filhos fazem ou deixam de fazer que o incomoda? Como 
gostaria que fosse? 
          Desenvolvemos, também, um Projeto sobre Emoções. Serão selecionadas 
sete emoções, uma para cada turma de educação infantil da escola, são elas: 
alegria, tristeza, raiva (agressão), competição (frustração), medo, empatia e 
gratidão, dessas, será feito um sorteio onde cada professora trabalhará as 
emoções que sua turma precisa, mas desenvolverá experiências e fará uma 
atividade de registro da escolhida para  expormos aos pais no dia do Encontro da 
Escola com Pais. 

   

 

O 2° Encontro da Escola com Pais realizou-se no mês de agosto. Contou com 

a participação das famílias, dos gestores da Escola, professores e das 

coordenadoras da Educação Infantil. Provavelmente devido ao frio e à chuva 

tivemos um número menor de participantes. Nesse encontro falamos sobre as 

crianças do século XXI e seus modos de ser e se comportar em casa e na escola. 

 O objetivo foi refletir juntamente com as famílias sobre os limites, punições e 

mediação de conflitos. 

Para surpreender os pais iniciamos assistindo cenas de um vídeo em que as 

professoras entrevistaram crianças da escola perguntando-lhes sobre o que seus 

pais não gostam que elas façam em casa e, também, o que sua professora gosta e 

não gosta que façam na escola.  Por fim, indagavam sobre o que elas acham disso. 
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Esse exercício de escutar a voz das crianças pode instigar pais e professores a 

abandonar o lugar de adulto que sempre têm coisas a dizer e ensinar a elas, mas 

pouca familiaridade com a prática de escutá-las naquilo que elas próprias têm a 

dizer sobre si e, sobre os modos como percebem as diferentes situações em que 

estão, direta ou indiretamente, envolvidas. Observou-se ainda que as respostas das 

crianças foram sucintas e, ao mesmo tempo, as professoras não desenvolveram o 

diálogo com a criança. Possivelmente a criança está pouco acostumada a expressar 

para o adulto seu ponto de vista e, ainda, ter sua fala documentada através de uma 

gravação de vídeo. Por outro lado, também a professora, ao dar pouco 

prosseguimento no diálogo com a criança deixa pistas de que esse exercício de 

escuta da criança lhe é pouco familiar.  

A maioria das crianças respondeu que os pais não gostam quando elas 

teimam ou brigam com seus irmãos e façam bagunça; com relação à escola, elas 

disseram que sua professora não gosta que desobedeçam as regras e que briguem 

com os colegas. Ao serem perguntadas sobre o que acham disso, responderam que 

não é legal, que desobedecer ou teimar é feio e triste.  

Parolin e Bozza (2014) nos lembram de que todos os adultos ensinam, 

mesmo sem perceber, e que as crianças se inspiram no grupo social com o qual 

convivem.  Assim a maioria das ações das crianças está relacionada às 

interpretações que elas fazem daquilo que observam em casa, na escola, nos 

espaços públicos e nas mídias.  

Pais e professores têm a responsabilidade de educar as crianças na 

perspectiva dos Direitos Humanos, para isso é importante que dividam as 

responsabilidades de alavancar o desenvolvimento pleno das crianças, exercitando 

sua cidadania enquanto sujeito de direitos. 

Conforme Fernandes (2009) a participação das crianças tem que ser 

entendida também à luz das perspectivas que consideram a infância como uma 

construção social e as crianças como atores sociais, como sujeitos de direitos. 

Nesse aspecto devemos estar abertos a promover experiências e proporcionar 

formas para que a criança tenha vez e voz nos assuntos que lhe dizem respeito. 

Iniciamos o segundo encontro indagando pais e professores sobre como as 

crianças reagem ao ‘não’. Retomamos com os participantes a ideia de que as 

crianças de hoje são bem diferentes das crianças que nós fomos, pois elas são 

ativas, interativas e curiosas, o que as faz querer saber o porquê de tudo que 
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acontece em sua volta. Na sequência, repetimos as palavras de Parolin (2012) 

quando explica que de nada adianta um “não” sem um encaminhamento educativo. 

A criança precisa entender o porquê das regras e limites e também participar da 

construção das mesmas, pois assim ela vai desenvolvendo um sentimento de 

pertença ao grupo em que convive, seja na escola ou em casa. 

Tanto em casa quanto na escola, as regras e combinações precisam fazer 

sentido às crianças. Pouco adianta chegarmos com combinações prontas e tentar 

ensiná-las à criança. Fernandes (2009) diz que a representação de ser um sujeito de 

direitos na família se constitui na procura de um contexto onde as crianças se sintam 

protegidas, onde se sintam confortáveis e onde se sintam afinal, cidadãs e parceiras 

de um núcleo onde a sua voz tenha importância e efeitos na organização do 

cotidiano.  

Quanto às regras e combinações feitas em casa e na escola o ideal é que a 

criança sinta-se envolvida nesse processo, porém, lamentavelmente, é comum 

encontrarmos modelos para serem confeccionados ou painéis à venda, em lojas 

físicas e em sites da internet, que intentam vender uma ideia equivocada sobre 

como ensinar limites para as crianças. Como mostra a figura 5, abaixo: 

Figura 5: Painel com normas de Convivência 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RvQzVTzTdvs 

 

Devemos estar atentos às fronteiras entre o que é permitido e o que não é, 

tanto no contexto familiar como no escolar, cuidando para que, tanto pais como 

professores, não sejam permissivos demais, nem restritivos demais. Nesse sentido é 

importante que se discuta as possibilidades de escutar as crianças e criar condições 

para que elas participem ativamente da construção das normas de convivências. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvQzVTzTdvs
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Cortella (2017) nos diz que a disciplina é necessária para não deixar a vida 

solta, pois é ela quem organiza o estudo, o lazer, o trabalho e as demais atividades. 

Se tivermos uma geração que se constrói de modo indisciplinado, não poderemos 

esperar um comportamento saudável no convívio com o outro, uma vez que a 

criança precisa entender os limites e que esses limites são fronteiras, não barreiras. 

Fronteira, segundo Cortella (2017) é o indicativo de onde se pode ir, enquanto que 

barreira é aquilo que nos impede de avançar. 

Quando os limites deixam de ser respeitados, há consequências, logo, as 

ações de reparar aquilo que fez ajudam a criança a construir noções de direitos e 

deveres. Os limites ajudam na percepção do outro a conviver com a frustração e a 

expandir a flexibilidade do pensamento. 

Parolin (2012) afirma que pensar sobre limites é debruçar-se sobre um dos 

aspectos que nos permitem estabelecer relações de boa qualidade ao longo da vida. 

Esse tema está diretamente ligado ao respeito e à superação. Trata-se de temas 

que se relacionam entre si, que nos fazem refletir sobre a delicadeza das relações 

humanas e, em especial, no caso dos educadores, os fazem pensar sobre as 

relações entre um sujeito que tem a intenção de ensinar e outro que deseja 

aprender. Contudo, é preciso buscar o equilíbrio, pois o ‘não’ deve ser dito quando 

necessário, mas o “sim” sempre que possível.  Parolin (2010) também destaca que 

quando a criança compreende o “sim” como algo destinado a ela e o “não” como um 

impedimento à realização de algo, ela se estrutura como pessoa e começa a 

compreender o sentido da liberdade como um trânsito entre o individual e coletivo.  

O entendimento de regras de convivência, além de dar segurança e 

possibilidade de compreender o entorno, viabiliza aceitar o erro, arriscar-se diante 

do novo e aprender a avaliar o impacto das próprias ações. 

Em situações em que a criança disputa um brinquedo ou um lugar na fila, 

precisamos ajudá-la a pensar sobre sua ação e fazer com que se coloque no lugar 

do outro. Assim, essa criança poderá aprender a esperar, a negociar, deixando de 

se levar unicamente pela lei de seu próprio desejo. Para ajudar a criança a controlar 

seus impulsos, o adulto necessita ser amorosamente firme, pois ela precisa se sentir 

segura e confiante em relação às pessoas com quem convive. 

Tanto no segundo encontro como no primeiro foi possível contar com a 

participação de 100 % das professoras regentes de turma, em todas as atividades 

desenvolvidas houve um intenso engajamento por parte delas.  
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Figura 6: Equipe de Professores da EMEB Esperança 

 

 

 

De acordo com Staciolli (2013) as educadoras da infância possuem uma 

grande capacidade de instaurar relações positivas e isso é muito importante para 

melhorar a relação com as famílias. 

Percebemos assim, o quão importante é que a escola tenha uma formação 

continuada com seus professores, não devem apenas reunir-se para assuntos 

pedagógicos e repasses que vem da Secretaria de Educação, mas sim, 

constantemente fazer avaliação dos projetos desenvolvidos, vendo o que pode ser 

melhorado e trocando experiências entre o corpo docente da unidade escolar. 

Em conformidade com Parolin e Bozza (2014) muitas coisas mudaram em 

nossa sociedade, mas o conceito de educar continua quase o mesmo. Citando o 

pensador Bernar Charlot, as autoras ensinam que uma pessoa, ao educar outra 

pessoa, segue um processo triplo, e usa de três conceitos. Em primeiro lugar temos 

o conceito de humanizar, que é mostrar para as crianças aspectos de nossa 

humanidade, em seguida temos a socialização e enculturação que é o processo de 

integrar o sujeito ao mundo, favorecendo que a criança entenda como a sociedade 

se organiza, quais são seus laços afetivos, além de proporcionar formas para que 

essa criança se sinta realmente integrada aos grupos com quais convive. Por fim, 

temos a singularização e subjetivação, que nada mais é do que a qualidade dessa 

imersão na sociedade, sendo assim, são as suas formas de viver e conviver que 
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darão à criança a possibilidade de se identificar como sujeito e a respeitar o espaço 

do outro. 

O papel do educador na vida de seus alunos é essencial, além de ser um 

profissional é necessário também ser humano.   

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular-BNCC (Brasil, 2017) cabe 

a nós, enquanto educadores, oferecer às crianças, experiências que as possibilitem 

demonstrarem empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

necessidades e maneiras de pensar e agir. Além disso, devemos instigá-las a 

ampliar suas relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de cooperação e 

participação, usando de estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 

conflitos que podem surgir na convivência diária. 

Prosseguindo o 2 ° encontro da Escola com Pais, destacamos que não 

existem receitas, nem promessas milagrosas sobre como construir normas de 

convivência com as crianças, porém, segundo Devries e Zan (1998) faz-se 

necessário que tenhamos algumas atitudes frente aos conflitos das crianças. O 

quadro que segue mostra algumas atitudes sugeridas pelas autoras: 

Quadro 6: Atitudes de Pais e Professores frente a conflitos das crianças 

Atitudes de pais e professores frente a conflitos das crianças 

1. Agir com calma e controlar suas emoções; 

2. Reconhecer que o conflito pertence à criança; 

3. Acreditar na capacidade da criança de resolver seus conflitos; 

4. Assumir a responsabilidade pela segurança física das crianças; 

5. Usar métodos não verbais para acalmá-las; reconhecer e validar os 
sentimentos de todas as crianças e as suas percepções dos conflitos; 

6. Ajudar as crianças a verbalizarem sentimentos e desejos umas às outras; a 
escutarem o que as outras têm a dizer; 

7. Sempre dar oportunidade para que as crianças sugiram soluções, 
mediante conflitos e propor soluções, caso não tenham; 

8. Oferecer opções para as crianças de soluções de conflito é um bom meio 
de demonstrar respeito estabelecendo limites claros; 

9. Quando ambas as crianças perdem o interesse em um conflito, abandone-
o; 

10. Ajude as crianças a reconhecerem sua responsabilidade em uma situação 
de conflito, amparando-as a restaurarem o relacionamento, mas não 
forçando-as a serem insinceras; 

Fonte: Devries e Zan (1998)  

 
Parolin e Bozza (2014) asseguram que a escola é grande aliada e parceira da 

família na tarefa de formar o cidadão em condições de se inserir na sociedade e que 
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estará sempre disponível para tirar dúvidas, promover reflexões, enfim, para auxiliá-

lo nessa grande aventura educativa. Porém, essa tarefa é da família.  

Embora esse segundo encontro tenha tido uma porcentagem menor de 

participação dos pais, seguimos confiantes que a parceria entre essas duas 

instituições é fundamental para o desenvolvimento de nossas crianças e que a 

escola precisa investir esforços no papel de parceira qualificada junto às famílias de 

seus alunos. 

 

5.3 ESCOLA COM PAIS: TERCEIRO ENCONTRO 

Quadro 7: Cronograma 3° Encontro 

Data: 24/10/2018 Horário: 19:00   Local: EMEB Esperança 

Tema: As possibilidades de participação infantil 

Objetivo: Discutir com pais e professores os Direitos da Criança e as 
possibilidades de participação dela, na construção de normas de convivência  

Recursos: exposição de desenhos, microfone, datashow/multimídia 

Convidados: Dra. Circe Mara Marques (UNIARP) e Clóris Casagrande (EMEB 
Esperança) 
Mediadora: Mestranda Elisamara Gaspar da Silva 
Participantes: Pais e Professores da educação infantil 

Metodologia: 
Como 3° Encontro estivemos dialogando juntamente com pais e 

professores as possibilidades de participação da criança na construção de 
normas de convivência social.  

Desenvolveremos um projeto em sala de aula junto às professoras de 
educação infantil, usando como base o livro “Os direitos das crianças” Ruth 
Rocha, foi organizada uma escala em que cada professora ficará com o livro 
durante uma semana e de acordo com o nível de sua turma desenvolverá 
experiências de aprendizagem que leve a refletir sobre os direitos de provisão, 
proteção e participação das crianças. Como atividade de registro propusemos 
que os alunos fizessem um desenho sobre a história contada, para então 
fazermos a exposição para as famílias no dia do 3° Encontro. Fizemos uma 
leitura minuciosa dos desenhos feitos pela criança e, através deles poderemos 
discutir as inúmeras possibilidades de participação das crianças. 

Fechamento do encontro:  
A mediadora finalizou o encontro destacando algumas ideias apresentadas pela 
mestranda e convidando os pais para preencherem uma ficha de avaliação e 
solicitamos sugestões de temas a serem trabalhados no ano de 2019. Agradeceu 
a presença do palestrante da equipe da SMED, da direção da escola, dos pais e 
dos professores presentes. 

 

Para receber as famílias no terceiro Encontro da Escola com Pais realizamos 

uma exposição de desenhos sobre os Direitos da Criança, realizados por todas as 
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turmas da educação infantil. Para desenvolver essa atividade foi usado como 

recurso pedagógico o livro “Os Direitos das Crianças, de Ruth Rocha”. Cada 

professora relatou a história e conversou sobre o tema com o grupo de alunos, para 

que depois, as crianças representassem seus direitos através de desenho.  

 

Figura 7: Exposição de desenhos das crianças 

 

 

Essa exposição foi uma maneira de possibilitar a participação da criança 

nesses momentos de diálogo entre pais, professores e gestores. As representações 

feitas pelas crianças mostram, em sua maioria, situações de brincadeiras e contato 

com a natureza.  

 

Figura 8: Desenho “Direito de comer frutas da árvore” 

 

 

Iniciamos o 3° Encontro com Pais convidando os presentes para estarem 

prestigiando a exposição de desenhos das crianças, percebemos que é preciso um 



64 

 

olhar sensível para enxergar o potencial existente em cada criança. Ao chegarem os 

pais foram convidados a assinar uma lista de presença e também a sugerir temas 

para os Encontros da Escola com Pais em 2019, visto que teremos continuidade no 

próximo ano. 

A diretora iniciou agradecendo aos pais e professores e destacando a 

presença de alguns convidados especiais, entre eles o Coordenador do Mestrado 

Profissional em Educação Básica da UNIARP, Ludimar Pegoraro,da Prof. Ilse 

Behrens  e da representante da Secretaria Municipal de Educação, Agnese Filipini 

Chaves. 

Figura 9: Equipe da escola e convidados 

 

 

Em seguida passamos a fala para a Profa. Drª  Circe Mara Marques, a qual 

iniciou o diálogo com os pais, instigando-os a refletir sobre algumas questões, tais 

como: Quem nunca comparou a criança que foi com as crianças de hoje? Quem 

nunca perdeu a paciência com uma criança (filho/a ou aluno/a)? Quem nunca 

‘xingou’ ou ‘bateu’ em uma criança e depois ficou com remorso? Quem nunca ficou 

sem saber o que fazer frente a uma situação de conflito envolvendo uma ou mais 

crianças? Quem nunca teve dúvidas quanto ao seu papel de pai/mãe ou de 

professor/a? 

A Profª. Drª Circe Mara Marques fez rápida referência ao modo como as 

crianças foram historicamente negligenciadas pelo Estado e destacou a importância 

da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do ECA para que, ao 

longo do século XX, mudanças viessem a ocorrer na forma de se compreender a 

infância e a criança, bem como as relações pais/filhos e alunos/professores. Ao 

longo do século XX, houve o reconhecimento de que os direitos dos pais sobre as 
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crianças não são invioláveis e que o Estado tem também o direito de intervir e 

proteger as crianças se tal se revelar necessário. 

 

Figura 10: Conversa com a Profª. Drª. Circe Mara Marques 

 

 

As questões inicialmente apresentadas foram um convite à participação ativa 

dos pais e professores na conversa sobre a educação das crianças. A palavra foi 

dada a eles para que pudessem compartilhar suas experiências e suas dúvidas. 

Percebemos que alguns pais usam como modelo para educar seus filhos o modo 

como foram educados por seus próprios pais. Uma mãe citou-nos que quando 

criança, na sua casa não podia se expressar de forma alguma e que hoje sente 

dificuldades nas horas em que precisa corrigir seu filho, pois o modelo de educação 

tradicional, seja nas famílias ou na escola, ainda está muito presente.  

As brigas entre as crianças (com os irmãos, em casa; como com os colegas, 

na escola), o uso de palavrões das crianças, as resistências delas em colaborar na 

organização das ‘bagunças’ que fazem, as ‘birras’ para comer, ir dormir, tomar banho 

ou fazer outras atividades de rotina foram algumas das questões colocadas na roda 

para discussão.  

A professora convidada lembrou que, muitas vezes, as normas são 

elaboradas pelos adultos, considerando sua própria perspectiva, ou seja, os limites 

são impostos às crianças. Assim as crianças, muitas vezes, obedecem às regras 

mais pelo medo da punição do que por compreendê-las como significativas para sua 

vida em sociedade. Diferentemente, a perspectiva que considera a dimensão do 

direito de participação das crianças implica a existência de espaços de escuta delas 

pelos adultos e no diálogo com elas (FERNANDES, 2009).   



66 

 

Foi destacada a importância de os adultos escutarem as crianças envolvidas 

em situações específicas e considerarem o ponto de vista delas. Circe tomou como 

exemplo, algumas situações concretas trazidas por pais e professores presentes 

para mostrar possibilidades de participação das crianças na construção das regras 

de convivência relacionadas à rotina doméstica e escolar, bem como a participação 

nas organizações dos espaços. Para o exercício da cidadania, é importante que a 

criança, desde muito cedo, tenha possibilidades de fazer escolhas; de argumentar 

seus pontos de vista; aprender a considerar o ponto de vista dos outros, se 

colocando no lugar deles.  Quando a criança é chamada a participar ativamente na 

construção das normas relacionadas àquilo que pode (e não pode) ser feito em 

casa, na escola e em outros espaços públicos, há mais probabilidade de que ela 

venha a se comprometer com as mesmas. Contudo, é importante lembrar que esse 

é um processo de construção, e que o tempo varia de criança para criança, sendo 

que o adulto, muitas vezes, precisará relembrar a criança sobre as combinações 

feitas e sobre as consequências que poderão ocorrer, caso as normas sejam 

infringidas, quer seja por elas, ou por outras pessoas.  

Também foi conversado sobre o quanto o uso de punições, morais e físicas, 

podem potencializar o sentimento de ‘raiva’ na criança, sem contribuir para a 

compreensão e reflexão sobre a falta cometida. As crianças pequenas, muitas 

vezes, precisam da mediação do adulto para resolver conflitos com seus pares, mas 

é importante que os adultos não assumam o papel de juízes, julgando e tomando as 

decisões por elas (De VRIES; ZAN, 1998). Outro aspecto discutido no encontro foi a 

importância de dar oportunidade, sempre que possível, para que as crianças 

reparem o erro cometido, ajudando, por exemplo, a consertar o brinquedo quebrado, 

a limpar a sujeira que fez ou a limpar a areia que jogou no colega. 

Os adultos não estão acostumados a escutar as crianças e isso afeta tanto as 

relações entre elas e os professores, como as relações entre elas e os membros da 

família. O intuito desses encontros foi potencializar um canal de conversa com pais e 

professores sobre a educação das crianças.   

Ao avaliarem os encontros, as famílias destacaram positivamente o fato de os 

mesmos não serem realizados em forma de palestras, pois, como disseram, “ao 

conversarmos com os professores e com os outros pais ‘nem vimos o tempo 

passar”.  
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Pais e professores também foram lembrados da importância de sugerirem 

outras temáticas de seu interesse para serem tratadas nos encontros de 2019. O 

quadro que segue mostra o levantamento das sugestões feitas por pais e 

professores: 

Quadro 8: Sugestões de temas para os encontros da Escola com Pais, em 2019. 

Proporção Assuntos a serem abordados em 2019 

                             70% Regras de convivência/Boas maneiras 

                              60% Importância da parceria escola e 

família 

                              55% Linguagem/pronúncia incorreta (trocas 

e omissões de silabas) 

                              55% Vocabulário Infantil (palavrões) 

                              40% Jogos e brincadeiras na educação 

infantil 

                              35%  Hiperatividade 

                              25%  Afetividade 

                             15% Uso indevido do celular 

 

De um modo geral os pais e professores sugeriram mais de um tema para ser 

discutido em 2019. O quadro mostra que dois dos temas tratados nos encontros 

passados foram novamente elencados na lista de sugestões: Regras de convivência 

(70%) e Parceria entre Família e Escola (60%). Entendemos tais sugestões como 

indicativo de dar continuidade às discussões iniciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A participação dos pais na escola não pode ficar restrita a entrega de 

avaliações, reuniões esporádicas ou eventos comemorativos. Pesquisadores no 

campo da educação são unânimes em afirmar os benefícios de uma parceria sólida 

entre a família e a escola para a educação das crianças.  Este estudo teve como 

objetivo implantar o projeto ‘Escola com Pais’ na Escola Municipal de Educação 

Básica Esperança, para abrir um canal de conversa entre pais e professores sobre 

temáticas relacionadas à educação das crianças. Ao longo do ano de 2018, foram 

realizados três encontros envolvendo famílias, professores, gestores e convidados 

especiais para tratar de temas apontados pela comunidade. Tais temas foram 

selecionados a partir de um levantamento de interesses da comunidade escolar. O 

tema apontado como prioridade para início das conversas foi os limites na educação 

das crianças. As famílias e professores responderam um questionário que buscou 

coletar as concepções de infância, de criança e, sobre como lidam com as situações 

de conflito. Os dados produzidos a partir desses questionários mostraram que pais e 

professores reconhecem a importância de escutarem uns aos outros para juntos 

construírem um projeto educativo democrático, que ajude as crianças a crescerem e 

se desenvolverem integralmente.  

Com relação à concepção de infância e de criança, tanto as famílias como as 

professoras concebem as crianças em uma perspectiva desenvolvimentista, ou seja, 

elas são descritas mais pelo que “virão a ser quando crescer” do que por aquilo que 

efetivamente ‘são’, nesse momento de suas vidas. Logo, ao se referirem às crianças 

do século XXI, as famílias e os/as professores/as definem as crianças como mal-

educadas, agitadas e sem limites. Ao encontro dessa problemática, no decorrer do 

segundo encontro da Escola com Pais buscamos problematizar a ideia de infância e 

de criança, desafiando pais e professores a compreender as múltiplas formas de 

viver a infância e de ser criança na sociedade atual. As crianças hoje, são muito 

diferentes daquelas crianças que um dia os seus progenitores e seus/suas 

professores/as foram, logo, sua educação não pode seguir o mesmo modelo. Se na 

perspectiva da educação tradicional, na família e na escola, as crianças obedeciam, 

movidas pelo medo de sofrer castigos físicos e represálias verbais, hoje, elas estão 

cada vez mais audazes e desafiadoras de limites, em casa e na escola. Pais e 
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professores percebem que determinadas regras valorosas em seus tempos de 

crianças, hoje são praticamente desconhecidas por seus filhos e/ou alunos. O uso 

de punições como ‘colocar para pensar’ ou retirar da criança algo que ela goste 

muito, ainda são práticas recorrentes em casa e na escola. Alguns professores ainda 

pensam que os limites na vida da criança devem ser ‘colocados’ pelos pais, ou seja, 

‘os limites deveriam vir de casa’. Soma-se a isso, as queixas de pouca participação 

das famílias na escola.  Algumas famílias, por sua vez, também culpam a escola, 

uma vez que seus filhos brigam com os colegas, aprendem palavrões e vão mal nas 

avaliações. É importante considerar que as famílias e o professores lidam com as 

crianças em espaços diferenciados: a família em espaço privado/individualizado e, 

professores em espaço coletivo/público. São contextos diferentes, contudo as 

normas de convivência social precisam seguir uma lógica, para que as crianças 

tenham continuidade em seu processo educacional e se sintam seguras. Em casa 

ou na escola é aconselhável que sejam evitadas situações de punição que humilhem 

a criança, contudo é imprescindível que o adulto aja com firmeza e propicie 

condições para, sempre que possível, ela, a criança, repare o erro cometido. 

Por fim, no terceiro encontro foi destacada a concepção de criança como 

sujeito de direitos; não somente de provisão e proteção, mas também de 

participação. Esse direito de ser escutada em todas as situações que lhe dizem 

respeito está assegurado no art. 12º da Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança. No Brasil, as diretrizes foram incorporadas ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990 (ECA).  

A garantia do direito de participação pode atravessar o cotidiano de vida das 

crianças, em casa e na escola. Para isso, pais e professores precisam reinventar 

sua relação com elas, ou seja, sair do lugar de quem, historicamente, supriu e 

decidiu ‘por’ elas e se colocar no lugar de quem ‘escuta e considera’ os pontos de 

vida delas. Isso não significa delegar-lhes todo o poder de decidir sobre seu destino, 

mas considerar a criança como sujeito de direitos a expressar seu ponto de vista em 

todos os assuntos que lhe dizem respeito.  

Tomando como referência o foco desse estudo, e explicando de forma mais 

concreta, queremos dizer que as normas de convivência relacionadas à vida 

cotidiana das crianças, podem ser construídas junto com elas, por exemplo, sobre o 

local e o momento de guardar seus próprios pertences ou sobre o momento e o local 

de brincar. Poder escolher não significa ‘fazer o que quiser’, mas poder expressar 
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seu ponto de vista e tomar decisões em parceria com seus responsáveis e/ou pares 

para melhor se comprometer com suas próprias escolhas. 

Considerando a avaliação positiva feita por pais e professores, o projeto 

Escola com Pais, iniciado com as turmas de educação infantil, foi incorporado ao 

Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal de Educação Básica Esperança e, 

em 2019, se estenderá às demais turmas da escola. Temos o compromisso de 

manter aberto um canal de conversa entre pais e professores. Para isso, abrimos 

mão de oferecer ‘palestras’ direcionadas, ora aos pais, ora aos professores, na 

pretensão de ensinar-lhes sobre como educar seus filhos/alunos. Não partimos do 

pressuposto de que as famílias e todas os/as professores/as teriam as mesmas 

experiências, dúvidas e expectativas, mas ao contrário, acreditamos que é na 

tessitura das conversas entre pais e professores que a educação das crianças 

pequenas pode avançar e se fortalecer.  

Ainda cabe destacar que o horário dos encontros (noite) e o espaço físico do 

local inviabilizava a participação das crianças. Contudo, buscamos contemplar, 

mesmo que indiretamente as suas presenças em cada um dos encontros: quando 

do primeiro encontro os pais ouviram suas vozes cantando; quando do segundo 

encontro, assistiram vídeos de seus filhos/alunos relatando sobre suas experiências 

com os limites, em casa e na escola; e, no terceiro encontro, quando seus desenhos 

sobre os Direitos da Criança, mais do que ilustrar as paredes, mostraram o quanto 

os adultos, quer sejam pais ou professores têm a aprender sobre elas e com elas. 

As crianças ainda foram nossas parceiras na elaboração dos convites para os pais, 

quando ajudavam a inventar com seus desenhos o que estava escrito em cada um 

dos três convites que desenharam e levaram para casa. Além disso, as crianças 

foram potentes ao mobilizar suas famílias para que não faltassem aos encontros da 

Escola com Pais. 

Espera-se que a implantação desse projeto no PPP da escola fortaleça o 

canal de comunicação família-escola e, também, possa inspirar outras escolas da 

rede municipal a implantar essa parceria família-escola, adequando-o ao seu 

contexto.  Desde o início da pesquisa nosso intuito não foi ensinar as famílias como 

educar seus filhos, ou seja, nesse sentido não poderia ser uma ‘Escola de Pais’; 

mas, nossa proposta, desde o início, foi uma ‘Escola com Pais’ para deixar claro que 

a intenção é aprender juntos. 
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APÊNDICE A - CARTA CONVITE 1° ENCONTRO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 
 

CARTA CONVITE 

Senhores Pais,  
 
Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
Essa proposta está relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela 
professora da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Educação Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da 
Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de 
Educação Básica Esperança e orientação da Profa. Drª. Circe Mara Marques 
(UNIARP). O projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a 
partir de conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos 
de educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites, sexualidade, 
aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através desta convidá-los para 
participar do 1° Encontro da Escola com Pais de Educação Infantil, que ocorrerá 
no seguinte dia e horário: 
 
Tema: Os direitos e deveres da família e da Escola 
Objetivo: Proporcionar um momento de diálogo entre pais e professores sobre a 
importância da parceria entre a família e a Escola, bem como as implicações desta 
na vida escolar do aluno. 
Data: 17/04/2018 
Horário: 19:00  
Local: EMEB Esperança. 

Desde já agradecemos sua participação! 

 

_____________________________          _____________________________ 

        Profa. Elisamara Gaspar da Silva                       Diretora: Clóris Casagrande   

                                                         

 

 

 

 

 

Escola e família: parceria que dá certo! 
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APÊNDICE B - CARTA CONVITE 1° ENCONTRO 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 

 

CONVITE 

A Secretaria de Educação de Caçador, 

Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
Essa proposta esta relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela 
professora da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Educação Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da 
Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de 
Educação Básica Esperança e orientação da Profa. Drª. Circe Mara Marques 
(UNIARP). O projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a 
partir de conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos 
de educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites e protagonismo, o 
uso demasiado do celular, aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através 
desta convidar a Exmª Secretária de Educação Josete Estrowispy, bem como as 
coordenadoras de Educação Infantil Marluci Dalpias e Agnese Filipini Chaves, as 
coordenadoras de Anos Iniciais Andrea Carla Comel e Ilza Rossetto e a 
coordenadora de inclusão Sandra Elisa Muncinelli para participar do 2° Encontro da 
Escola com Pais de Educação Infantil, que ocorrerá no seguinte dia e horário: 
 
Tema: Os direitos e deveres da família e da Escola 
Objetivo: Proporcionar um momento de diálogo entre pais e professores sobre a 
importância da parceria entre a família e a Escola, bem como as implicações desta 
na vida escolar do aluno. 
Data: 17/04/2018 
Horário: 19:00  
Local: EMEB Esperança. 
 
                                                        Desde já agradecemos sua presença! 

 

_____________________________          _____________________________ 

 Profª..Elisamara Gaspar da Silva                           Diretora: Clóris Casagrande  

                                                      

 

 

Escola e família: parceria que dá certo! 

 



77 

 

 

APÊNDICE C - CARTA CONVITE 1° ENCONTRO 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 

 
 

CONVITE 

Ao Sr. Professor Clayton Luiz Zanella 

Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
Essa proposta está relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela 
professora da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Educação Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da 
Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de 
Educação Básica Esperança e orientação da Profa. Dra. Circe Mara Marques 
(UNIARP). O projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a 
partir de conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos 
de educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites e protagonismo, o 
uso demasiado do celular, aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através 
desta convidá-lo para participar do 1° Encontro da Escola com Pais de Educação 
Infantil, que ocorrerá no seguinte dia e horário: 
 
Tema: Os direitos e deveres da família e da Escola 
Objetivo: Proporcionar um momento de diálogo entre pais e professores sobre a 
importância da parceria entre a família e a Escola, bem como as implicações desta 
na vida escolar do aluno. 
Data: 17/04/2018 
Horário: 19:00  
Local: EMEB Esperança. 

Desde já agradecemos sua ilustre presença! 

 

_____________________________          _____________________________ 

        Profa. Elisamara Gaspar da Silva                   Diretora: Clóris Casagrande 

 

 

 

Escola e família: parceria que dá certo! 
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APÊNDICE D - CARTA CONVITE 2° ENCONTRO 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 
 

CARTA CONVITE 

Senhores Pais,  
 
Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
A proposta está relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela professora 
da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em Educação 
Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da Secretaria 
Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de Educação 
Básica Esperança e orientação da Profa. Drª. Circe Mara Marques (UNIARP). O 
projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a partir de 
conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos de 
educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites, sexualidade, 
aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através desta convidá-los para 
participar do 2° Encontro da Escola com Pais de Educação Infantil, que ocorrerá 
no seguinte dia e horário: 
 
Tema: As crianças do Século XXI e os limites em casa e na escola 
Objetivo: Conversar sobre os filhos e os alunos do Século XXI, bem como seus 
modos de ser e se comportar em casa e na escola. 
Data: 16/08/2018 
Horário: 19:00 h 
Local: EMEB Esperança. 

Desde já agradecemos sua participação! 

 

_____________________________          _____________________________ 

        Profª. Elisamara Gaspar da Silva                          Diretora: Clóris Casagrande  

 

                                                        

 

 

Escola e família: parceria que dá certo 

 

 

 



79 

 

APENDICÊ E - CARTA CONVITE 1° ENCONTRO 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 

 

CONVITE 

A Secretaria de Educação de Caçador, 

Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
Essa proposta está relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela 
professora da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Educação Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da 
Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de 
Educação Básica Esperança e orientação da Profa. Drª. Circe Mara Marques 
(UNIARP). O projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a 
partir de conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos 
de educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites e protagonismo, o 
uso demasiado do celular, aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através 
desta convidar a Exm° Secretária de Educação Josete Estrowispy, bem as 
coordenadoras de Educação Infantil Marluci Dalpias e Agnese Filipini Chaves, as 
coordenadoras de Anos Iniciais Andrea Carla Comel e Ilza Rossetto e a 
coordenadora de inclusão Sandra Elisa Muncinelli para participar do 2° Encontro da 
Escola com Pais de Educação Infantil, que ocorrerá no seguinte dia e horário: 
 
Tema: As crianças do Século XXI e os limites em casa e na escola 
Objetivo: Conversar sobre os filhos e os alunos do Século XXI, bem como seus 
modos de ser e se comportar em casa e na escola. 
Data: 16/08/2018 
Horário: 19:00 h 
Local: EMEB Esperança 
                                                        Desde já agradecemos sua ilustre presença! 

 

_____________________________          _____________________________ 

 Profa.Elisamara Gaspar da Silva                           Diretora: Clóris Casagrande 

 

                                                           

 

 

 

 

Escola e família: parceria que dá certo! 
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APÊNDICE F - CARTA CONVITE 2° ENCONTRO 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 

 

CONVITE 

Professor Itamar Fávero, 

Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
Essa proposta está relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela 
professora da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Educação Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da 
Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de 
Educação Básica Esperança e orientação da Profa. Drª. Circe Mara Marques 
(UNIARP). O projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a 
partir de conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos 
de educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites e protagonismo, o 
uso demasiado do celular, aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através 
desta convidar o Exm° Professor Itamar Fávero, para participar do 2° Encontro da 
Escola com Pais de Educação Infantil, que ocorrerá no seguinte dia e horário: 
 
Tema: As crianças do Século XXI e os limites em casa e na escola. 
Objetivo: Conversar sobre os filhos e os alunos do Século XXI, bem como seus 
modos de ser e se comportar em casa e na escola. 
Data: 16/08/2018 
Horário: 19:00  
Local: EMEB Esperança. 
 
                                                        Desde já agradecemos sua ilustre presença! 

 

_____________________________          _____________________________ 

 Prof. Elisamara Gaspar da Silva                           Diretora: Clóris Casagrande 

 

Escola e família: parceria que dá certo! 
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APÊNDICE G - CARTA CONVITE 3° ENCONTRO 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 
 

CARTA CONVITE 

Senhores Pais,  
 
Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
Essa proposta está relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela 
professora da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Educação Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da 
Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de 
Educação Básica Esperança e orientação da Profa. Drª. Circe Mara Marques 
(UNIARP). O projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a 
partir de conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos 
de educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites, sexualidade, 
aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através desta convidá-los para 
participar do 3° Encontro da Escola com Pais de Educação Infantil, que ocorrerá 
no seguinte dia e horário: 
 
Tema: As possibilidades de participação infantil 
Objetivo: Discutir com pais e professores as possibilidades de participação da 
criança na construção dos limites. 
Data: 24/10/2018 
Horário: 19:00 
Local: EMEB Esperança. 

Desde já agradecemos sua participação! 

 

_____________________________          _____________________________ 

        Profa. Elisamara Gaspar da Silva                     Diretora: Clóris Casagrande 

Escola e família: parceria que dá certo! 
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APÊNDICE H - CARTA CONVITE 3 ° ENCONTRO 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 
 

 

CONVITE 

A Secretaria de Educação de Caçador, 

Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
Essa proposta está relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela 
professora da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Educação Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da 
Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de 
Educação Básica Esperança e orientação da Profa. Drª. Circe Mara Marques 
(UNIARP). O projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a 
partir de conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos 
de educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites e protagonismo, o 
uso demasiado do celular, aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através 
desta convidar a Exmª Secretária de Educação Josete Estrowispy, bem como as 
coordenadoras de Educação Infantil Marluci Dalpias e Agnese Filipini Chaves, as 
coordenadoras de Anos Iniciais Andrea Carla Comel e Ilza Rossetto e a 
coordenadora de inclusão Sandra Elisa Muncinelli para participar do 3° Encontro da 
Escola com Pais de Educação Infantil, que ocorrerá no seguinte dia e horário: 
 
Tema: As possibilidades de participação infantil 
Objetivo: Discutir com pais e professores as possibilidades de participação da 
criança na construção dos limites. 
Data: 24/10/2018 
Horário: 19:00 
Local: EMEB Esperança. 
 
                                                     Desde já agradecemos sua ilustre presença! 

 

_____________________________          _____________________________ 

 Profª..Elisamara Gaspar da Silva                           Diretora: Clóris Casagrande 

                                                           

 

 

Escola e família: parceria que dá certo! 
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APÊNDICE I - CARTA CONVITE 3° ENCONTRO 
 
ESTADODESANTACATARINAPREFEITURAMUNICIPAL  
DE CAÇADORSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERANÇA 

 
CONVITE 

Professora Ilse Behrens, 

Escola e família são instituições diferentes, mas compartilham a mesma tarefa de 
educar as crianças para a vida em sociedade.  Tendo em vista a importância dessa 
parceria, estamos organizando em nossa escola um encontro da “Escola com Pais”. 
Essa proposta está relacionada a um projeto de pesquisa desenvolvido pela 
professora da EMEB Esperança e acadêmica do Curso de Mestrado Profissional em 
Educação Básica da UNIARP, Elisamara Gaspar da Silva, com a participação da 
Secretaria Municipal de Educação de Caçador, Direção da Escola Municipal de 
Educação Básica Esperança e orientação da Profa. Drª. Circe Mara Marques 
(UNIARP). O projeto visa estreitar os laços existentes entre a família e a escola, a 
partir de conversas entre pais, professores e especialistas sobre temas específicos 
de educação infantil, conforme a indicação feita pelos pais: limites e protagonismo, o 
uso demasiado do celular, aprendizagem, brincadeiras, etc. Assim, viemos através 
desta convidar o Exmª Professora Ilse Behrens, para participar do 3° Encontro da 
Escola com Pais de Educação Infantil, que ocorrerá no seguinte dia e horário: 
 
Tema: As possibilidades de participação infantil 
Objetivo: Discutir com pais e professores as possibilidades de participação da 
criança na construção dos limites. 
Data: 24/10/2018 
Horário: 19:00  
Local: EMEB Esperança. 
 
                                                        Desde já agradecemos sua ilustre presença! 

 

_____________________________          _____________________________ 

 Prof. Elisamara Gaspar da Silva                           Diretora: Clóris Casagrande 

Escola e família: parceria que dá certo! 
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APÊNDICE J- QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PAIS 

1. Como você define a infância? 

 

 

 

2. Como você descreveria as crianças de 4-5 anos, hoje? 

 

 

 

3. Como a família lida com as situações em que a criança faz (ou quer fazer) algo 

que não lhe é permitida?  

 

 

 

4. Costumam empregar castigos? Quais?  

 

 

 

5. Como seu/sua filho/a reage quando é punido? 

 

 

 

6. Você costuma conversar com os professores de seu filho sobre os modos de 

conduzir situações em que limites são necessários? 

 

 

 

7. Terias uma ou mais perguntas sobre a construção dos limites em casa? Quais?  
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APÊNDICE K- QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS PROFESSORES E GESTORES 

1. Como você define a infância?  

 

 

 

2. Com são os alunos de 4-5 anos hoje? 

 

 

 

3. Como a escola lida com as situações em que a criança faz (ou quer fazer) algo 

que não lhe é permitido?  

 

 

 

4. Costumam empregar castigos? Quais?  

 

 

 

5. Como seu/sua aluno/a reage quando é punido? 

 

 

 

6. Você costuma conversar com os pais de seus alunos e alunas sobre os modos 

de conduzir situações em que limites são necessários?  

 

 

 

7. Terias uma ou mais perguntas sobre a construção dos limites na escola? Quais?  
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APÊNDICE L – MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

  

 

Eu_________________________,CPF____________, RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 

imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores 

Elisamara Gaspar da Silva sob orientação da Prof. Dr. Circe Mara Marques do 

projeto de pesquisa intitulado a Escola com pais: um projeto para potencializar a 

parceria família e escola realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher 

meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto na Resolução do CNS nº 466/12 e (SE FOR O 

CASO, ESPECIFICAR ESSAS LEIS) nas leis que resguardam os direitos das 

crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 

8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

__________________, ___ de ______ de 20___ 

______________________________ 

Pesquisador responsável pelo projeto 

_______________________________ 

Participante da Pesquisa 

_______________________________ 

Responsável Legal (Caso o sujeito seja menor de idade) 
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APÊNDICE M – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA OS 

PAIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 

um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos. O CEP-

UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de 

padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: ESCOLA COM PAIS: Um projeto para potencializar a parceria família e escola 

Área do Conhecimento: Educação 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 

Número de participantes no centro: 155 Número total de participantes: 155 

Patrocinador da pesquisa: Financiamento próprio 

Instituição onde será realizado: Escola Municipal de Educação Básica Esperança 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Prof. Dr. Circe Mara Marques, Mestranda Elisamara Gaspar 

da Silva  
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2. Identificação do Participante da Pesquisa 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste 

estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum 

prejuízo a você. 

 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 
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1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 - OBJETIVO GERAL: 

Implantar o projeto Escola com Pais em uma escola pública de Caçador-SC para abrir um canal de 

comunicação entre pais e professores sobre os limites e o protagonismo na educação infantil. 

 

- Objetivos Específicos: 

 Conhecer estudos recentes e legislações atuais que tratam sobre infância, Direitos da 

Criança e Protagonismo infantil; 

 Analisar o PPP da escola para conhecer como se dá o processo de comunicação 

família-escola; 

 Discutir a importância do processo de comunicação família-escola, bem como o papel 

dos pais e dos professores; 

 Construir uma proposta de intervenção junto à comunidade escolar com vistas a   

implantar o projeto Escola com Pais. 

 Organizar três encontros da Escola com Pais, durante o ano de 2018 (setembro, 

outubro e novembro) para conversar sobre o protagonismo e os limites na infância; 

 

2. O procedimento para coleta de dados:  

Nome: Elisamara Gaspar da Silva 

Profissão: Professor de Educação 

Infantil 

N. do Registro no Conselho:  

Endereço:Rua Curitiba-482-Bello- Caçador- SC 

Telefone: (49) 984106278 E-mail: elisamara_gaspar@hotmail.com 
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Para a aplicação do questionário estaremos organizando uma reunião com os pais onde explanaremos 

os objetivos desse projeto de pesquisa e convidaremos os pais que desejam participar. Será combinado 

um determinado dia para que os pais devolvam esses questionários preenchidos. 

 

3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

A organização de Encontros com Pais que está sendo proposta nessa pesquisa pretende contribuir 

para potencializar o canal de comunicação entre pais e professores de educação infantil da escola 

pesquisada em Caçador e quiçá, poderá estender-se as demais escolas da Rede Municipal. 

 

4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  

Há risco de que os participantes possam sentir-se desconfortáveis em partilharem suas dúvidas e 

experiências com relação ao modo com lidam com a falta de limites da criança. 

 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos previsíveis.  
 

Em caso de desconforto por parte dos participantes da pesquisa estaremos sempre abertos a dialogar e 

encontrar a melhor forma de participação para todos, sem constrangê-los ou intimidá-los, apenas usando 

do diálogo para se chegar a melhor solução. 

 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que 

desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 

compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o 

pesquisador ficará como responsável. 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir no 

atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 

divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
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endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que 

entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 

participação no mesmo. 

11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 

desta pesquisa. 

 

 

__________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

__________________________________________ 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

Testemunha: 

 

________________________________  

Nome:  

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do participante da 

pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as folhas 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do 

referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do 

TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. 

 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 

apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 

(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
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APÊNDICE N – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA OS 

PROFESSORES E GESTORES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 

um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos. O CEP-

UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de 

padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: ESCOLA COM PAIS: Um projeto para potencializar a parceria entre a família e a 

escola. 

Área do Conhecimento: Educação 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 

Número de participantes no centro: 155 Número total de participantes:155 

Patrocinador da pesquisa: Financiamento próprio 

Instituição onde será realizado: EMEB Esperança 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Prof. Dr. Circe Mara Marques e mestranda Elisamara Gaspar 

da Silva. 
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2. Identificação do Participante da Pesquisa 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 

colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso 

não causará nenhum prejuízo a você. 

 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 
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12. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 

 - OBJETIVO GERAL: 

Implantar o projeto Escola com Pais em uma escola pública de Caçador-SC para abrir um canal de 

comunicação entre pais e professores sobre os limites e o protagonismo na educação infantil. 

 

 - Objetivos Específicos: 

       Conhecer estudos recentes e legislações atuais que tratam sobre infância, Direitos da 

Criança e Protagonismo infantil; 

       Analisar o PPP da escola para conhecer como se dá o processo de comunicação família-

escola; 

       Discutir a importância do processo de comunicação família-escola, bem como o papel 

dos pais e dos professores; 

       Construir uma proposta de intervenção junto à comunidade escolar com vistas a 

implantar o projeto Escola com Pais. 

       Organizar três encontros da Escola com Pais, durante o ano de 2018 (setembro, outubro e 

novembro) para conversar sobre o protagonismo e os limites na infância 

13. O procedimento para coleta de dados:  

Nome: Elisamara Gaspar da Silva 

Profissão: Professor de Educação 

Infantil 

N. do Registro no Conselho:  

Endereço: Rua Curitiba- 482- Bello- Caçador-SC 

Telefone: ( 49) 984106278 E-mail:elisamara_gaspar@hotmail.com 
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Para a aplicação do questionário estaremos organizando uma reunião com os pais onde explanaremos 

os objetivos desse projeto de pesquisa e convidaremos os pais que desejam participar. Será combinado 

um determinado dia para que os pais devolvam esses questionários preenchidos 

14. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  

A organização de Encontros com Pais que está sendo proposta nessa Pesquisa pretende contribuir 

para potencializar o canal de comunicação entre pais e professores de educação infantil da escola 

pesquisada em Caçador e quiçá, poderá estender-se as demais escolas da Rede Municipal. 

 

15. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  

Há risco de que os participantes possam sentir-se desconfortáveis em partilharem suas dúvidas e 

experiências com relação ao modo com lidam com a falta de limites da criança. 

 

16. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e riscos previsíveis.  
 

Em caso de desconforto por parte dos participantes da pesquisa estaremos sempre abertos a dialogar e 

encontrar a melhor forma de participação para todos, sem constrangê-los ou intimidá-los, apenas usando 

do diálogo para se chegar a melhor solução. 

 

17. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em que 

desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

18. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 

compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o 

pesquisador ficará como responsável. 

 

19. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá interferir no 

atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

20. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 

divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

21. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 

endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que 

entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 

participação no mesmo. 
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22. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final (is) 

desta pesquisa. 

 

__________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

__________________________________________ 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

 

 

Testemunha: 

 

________________________________  

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 

participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 

RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo 

sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder 

da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página 

do referido termo. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 

apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 

(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 

 


