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RESUMO 
O presente estudo analisa as discussões das professoras de Educação Infantil públicas 
sobre a relação família–escola. A pesquisa foi realizada em quatro escolas selecionadas 
aleatoriamente e as professoras foram ouvidas em grupos focais, diante das questões 
indicadas pelas crianças, quanto ao que gostam ou desejam para esta etapa da educação. 
Os resultados apontam quatro subcategorias identificadas: a mais frequente foi 
denominada “concepção de Educação Infantil da família”; a segunda, “reuniões com a 
família”; a terceira, “a contribuição da família para a escola”; e a quarta, “invisibilidade 
da criança para a família”. A distância entre a família e a escola fica evidente, e o estudo 
sugere maiores aprofundamentos sobre o conceito de infância e o papel da Educação 
Infantil, tanto para as famílias quanto para as professoras. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil, Família, Criança. 
 
ABSTRACT 
This study examines the discussions of public children’s education with teachers and 
family-school relationships. The research was conducted in four randomly selected 
schools and the teachers were interviewed in small particular groups, listing the issues 
of the children as to “what they like or want” for this particular stage of education. The 
results have suggested four subcategories: first, “the concept of childhood education and 
teaching in the family”; second, “meeting with the family”; third, “the contribution of 
family to the school”; and fourth, “lack of voice of the children within the family”. The 
distance between the family and the school is evident, and the study suggests further 
clarification on the concept of childhood and the role of Early Childhood Education for 
families and the teachers. 
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A relação família-escola pode ser analisada de diferentes formas, contudo ela 

precisa ser trabalhada de modo a construir uma parceria que é muito necessária ao 

processo educacional. Para Martins (2009), é uma relação difícil porque está vinculada 

às diferentes formas de controle e significação das crianças e de suas respectivas 

famílias, a partir do poder da instituição escolar. 

A autora enfatiza que o conceito de infância, mesmo que não seja hegemônico, 

ainda está relacionado a seres incompletos ou imperfeitos, que precisam da moralização 

dos adultos. Além disso, acrescenta que em diferentes realidades educacionais o 

discurso da família é desconsiderado ou desvalorizado, em nome dos saberes 

pedagógicos. Desta forma, a desqualificação das famílias pobres abre espaço para as 

práticas autoritárias e distantes legitimadas pelo saber pedagógico. Nas suas conclusões, 

a autora deixa evidente que tais fatores favorecem a distância entre família e escola:  

 
No âmbito das práticas instituídas na creche, a inversão de valores, 
que transforma direito em benesse, traduz-se em mecanismos que vão 
produzir uma imagem distorcida da população e de seus filhos, 
reforçando os vínculos de dependência e de descompromisso da 
própria comunidade com o serviço prestado, já que não são 
convocadas para as decisões. Ao mesmo tempo, as famílias encaram 
como uma dádiva ter uma creche e por isso não fazem críticas ou 
consideram que o “falar na creche” seja na verdade lugar de outros, já 
que suas falas não são qualificadas, existindo talvez um lugar 
legitimado daqueles que podem “falar na creche” (MARTINS, 2009, 
p. 41). 

 
 Além disso, Szymanski (2004, p. 15) discute que as práticas educativas 

familiares revelam como os pais compreendem sua condição socializadora e que é 

preciso analisar com as famílias o “processo de exclusão de seus filhos e começar a 

construir, com elas, práticas educativas que possibilitem uma continuidade do seu 

processo socializador para a escola e para o mundo do trabalho”. 

 Atentos a estes aspectos, o presente estudo se propôs a analisar as discussões das 

professoras de Educação Infantil públicas sobre a relação família–escola. 

 
Descrição do estudo 

 Desenvolvemos um estudo qualitativo com dois objetivos. Primeiro, analisar as 

contribuições das professoras das escolas públicas selecionadas aleatoriamente, em 

relação aos aspectos que as crianças gostam e desejam para a Educação Infantil, quais 

sejam: a relação criança x natureza, o brincar na educação infantil, a autonomia das 

crianças no processo educacional e as condições do espaço educacional das escolas 
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municipais. Como segundo objetivo, procuramos identificar, nas reflexões produzidas 

em grupos focais, o processo de construção de consensos; as divergências; as lideranças 

que emergem para controlar as diferentes questões que surgem no decorrer das 

discussões; os temas focados com seus respectivos argumentos; as questões polêmicas e 

as diferentes categorias de respostas diante das questões abordadas (FLICK, 2004; 

BAUER & GASKELL, 2004). 

A análise do espaço educacional teve como ponto de partida as indicações das 

suas verdadeiras usuárias – as crianças –, porém foi ampliada e envolveu os demais 

atores que compõem a realidade educacional em estudo. Para Flick, as discussões em 

grupos focais são apropriadas para o estudo de opiniões ou conceitos subjacentes às 

atividades implementadas. Detalhando melhor, para o autor as discussões em grupo: 

 
[...] correspondem à maneira pela qual as opiniões são geradas, 
expressas e cambiadas na vida cotidiana. Outra característica dessas 
discussões é a disponibilidade das correções pelo grupo – no que se 
refere a visões que não estejam corretas, que não sejam socialmente 
compartilhadas ou que sejam radicais – como um meio de validar 
enunciados e pontos de vista. O grupo transforma-se em uma 
ferramenta que reconstrói opiniões individuais de forma mais 
adequada (FLICK, 2004, p. 126). 

 
 

Gill (2004) afirma que através da linguagem é possível se rever conceitos e 

construir socialmente a solução de problemas que estejam ligados a ações práticas, entre 

outras coisas. Para o autor, grande parte dos discursos procura “estabelecer uma versão 

do mundo diante de versões competitivas” (p. 250). Assim, trabalhar com grupos focais 

permitiu o exame de aspectos: que se desviaram do discurso grupal, que são 

consensuais, e tornou possível a análise de processos de solução de problemas do grupo. 

As estratégias de negociação e de resolução das questões enfocadas possibilitaram uma 

visão mais clara dos fatores que têm contribuído para a identificação dos entraves de 

cada espaço educacional.  

As entrevistas em grupos focais foram desenvolvidas visando a preservar as 

condições de interações tal como ocorrem no dia a dia das instituições. Desse modo, 

favoreceu as bases para estabelecer a força do grupo que se reuniu e que pode se 

transformar numa ferramenta propícia às mudanças necessárias. 

  Desenvolvemos o trabalho de campo em quatro escolas públicas selecionadas 

aleatoriamente na etapa anterior, no trabalho desenvolvido com as crianças. Assim, foi 

possível socializar os dados produzidos junto às crianças e também contrapor esses 
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dados com as análises das professoras e das técnicas (em grupos focais). Portanto, o 

projeto atuou em 20% das 18 escolas públicas municipais de Educação Infantil. 

Em cada instituição apresentávamos o projeto de trabalho, e com a aquiescência 

da direção e das professoras agendávamos os grupos focais. Nas discussões nos 

referidos grupos, as professoras ouviam o relato das indicações das crianças (pela 

pesquisadora) sobre o que “mais gostam” ou “desejam” para a Educação Infantil e, em 

seguida, analisavam as proposições das crianças sobre a Educação Infantil e 

aprofundavam as discussões com a contribuição de todas.  

As transcrições dos grupos focais foram analisadas, e as categorias de respostas 

foram identificadas e marcadas com cores diferentes. A partir desse trabalho, cada 

categoria de resposta pôde ser descrita e, em seguida, discutida com a literatura 

pertinente.  

 
Resultados e Discussão 
 

Destacamos das transcrições todas as falas das professoras que se referiam à 

família para compor uma categoria intitulada família. Na análise desta categoria 

identificamos quatro subcategorias: a reunião de pais e mestres, a concepção de 

Educação Infantil da família na perspectiva das professoras, a invisibilidade da criança 

para a família e a contribuição da família para a escola. Destas quatro subcategorias a 

mais frequente foi a concepção de Educação Infantil da família; a segunda, as reuniões 

com a família; a terceira, a contribuição da família para a escola; e a quarta, a 

invisibilidade da criança para a família. 

O conceito de educação infantil para a família foi a subcategoria mais 

frequente na análise das falas que se referiam às famílias das crianças. Para as 

professoras, as famílias esperam que ler e escrever seja o objetivo da escola. Para uma 

professora, isso acaba sendo uma transferência de sonhos. Então, o que ele não 

conseguiu ele quer que o filho consiga [...]. Na análise dessa professora, a ansiedade 

dos pais acaba atrapalhando as crianças. Dando um exemplo, a professora informa que 

na escola elas trabalham com letra bastão e em casa os pais já querem que a criança 

utilize a letra cursiva. 

Para as professoras, a ansiedade dos pais também se apresenta quando eles 

comparam o desempenho do filho com o de outras crianças. Neste mesmo sentido, 

outras professoras ressaltam que percebem a imposição do adulto em cima da criança. 
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Elas afirmam que a família exige coisas que nem sempre são pertinentes, tal como o 

dever de casa. Para exemplificar essa situação, destacamos algumas falas: 

 
– Ô tia, tem um caderninho dentro (sacola) que é para você fazer o dever para ele. 
Para ele fazer em casa. (fala de uma mãe) 
 
– [...] Tem pais que perguntam “por que não está levando” (tarefa de casa)? 
 
– A gente sabe que a tarefa de casa mesmo é um desejo dos pais; as crianças só levam 
porque os pais cobram. E a gente sabe que as tarefas de casa não trazem resultado, né? 
Porque  quem faz a tarefa não é a criança! 
 
– Eles (a família) começam uma crítica aos professores da escola porque brincam com 
os meninos: um menino tem que aprender  fazer o nome, tem que encher o caderno do 
menino de atividade, porque o menino  tá brincando demais em casa. 
 
– Vem aquele desenho lindo e maravilhoso que a gente sabe que não foi a criança que 
fez. 
 

Diante dessas falas, a professora explica que as tarefas são enviadas duas vezes 

na semana e que não vão em cadernos, já que elas nem sabem ainda pegar no lápis. Esta 

professora interpreta que o desejo dessas mães é um dever em que a criança possa fazer 

cópias, porém cópias sem sentido para as crianças.  

As professoras também argumentam que muitas famílias não fazem essa 

exigência e não acompanham as tarefas que são enviadas, pois muitas vão e não voltam. 

Um fato ilustrativo foi relatado da seguinte forma: 

 
– Eu tenho o costume, no início do ano, de mandar para casa a ficha do alfabeto com a 
ficha do nome. [...] Aí, eu caí na besteira de mandar pra casa uma atividade de recorte. 
Eles me fizeram o favor de recortar a ficha do alfabeto e do nome do aluno e colar na 
atividade. Eu quase morri do coração! 
 

Neste exemplo, parece evidente que não há uma grande distância entre a 

percepção da família e da escola. O envio das letras do alfabeto pode estar deixando 

entrever a intenção de um processo de alfabetização por parte da escola, só que na 

Educação Infantil é muito mais pertinente que as atividades que envolvam algum tipo 

de leitura ou escrita façam parte de um contexto educacional em curso, porém sem a 

preocupação com a decomposição das palavras em letras ou sílabas. Se ela já envia no 

início do ano letivo todo o alfabeto, ela confirma junto aos pais que está tendo início um 

processo de alfabetização, provavelmente pelo método fonético. 
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O que se verifica, portanto, é que as professoras lidam com alguns pais que 

querem acompanhar o processo educacional dos filhos, mesmo que seja com estratégias 

pedagógicas descontextualizadas, que fizeram parte da história de vida dos pais, tais 

como: dever de casa, cópia etc.  

As professoras também indicam que muitos desses pais realizam as tarefas que 

são enviadas para as crianças. Esse cuidado excessivo demonstra a ansiedade dos pais 

com a qualidade do produto, a despeito dos propósitos da estratégia pedagógica. É 

preciso verificar se as tarefas estão adequadas às crianças e se elas sabem o que deve ser 

feito.  Além disso, a professora pode ficar atenta a essas intervenções e analisar com os 

pais, que assim o fazem, a importância da tarefa ser realizada pela criança.    

Lidam também com um contingente de pais que, nas palavras de uma das 

professoras, são analfabetos e não têm condições de estar ajudando os filhos. É uma 

realidade que está a demandar um trabalho, por parte da escola, com o objetivo de 

discutir melhor os trabalhos realizados na Educação Infantil, para que a família possa 

ser parceira no processo educacional, de acordo com a possibilidade de cada uma. 

Uma outra concepção que precisa ser objeto de discussão entre família e escola é 

o brincar. As mães, que questionaram o brincar na escola, precisam entender melhor o 

processo educacional estruturado, a partir do brincar como estratégia pedagógica de 

apropriação da cultura humana.  

Apesar de haver divergências e semelhanças na concepção do que seja a 

Educação Infantil, para duas professoras, a família percebe que as crianças vão 

apresentando um processo de desenvolvimento gradativo. Com referência a isso, Sodré 

(2005) já se referia nos seus estudos que, a despeito da qualidade do processo 

educacional, as crianças mostram um desenvolvimento diferenciado a partir de seis 

meses de frequência na Educação Infantil. 

Uma estratégia desenvolvida para minimizar as distâncias entre família e escola 

é o implemento de reuniões com as famílias. De acordo com uma professora, as 

reuniões têm por finalidade esclarecer os pais sobre as atividades realizadas na escola, 

tal como a explicação abaixo: 

 
– Para explicar como é o processo de alfabetização. Como a gente trabalha. A gente 
explica que eles não devem pegar, por exemplo, na mão da criança. Que eles devem 
deixar a criança partir da construção do conhecimento. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 7 

A professora desta escola, portanto, se refere a esses encontros com a família no 

plural (reuniões), com o objetivo de contar com a participação da família no processo 

desenvolvido na escola. Contudo, cabe ressaltar que essas reuniões podem afastar a 

família da escola, tendo em vista que os discursos das professoras possam se mostrar de 

forma imperativa ou autoritária. Pareceu um discurso mais voltado para o que eles não 

devem fazer e que nem sempre explica as razões pedagógicas das orientações dadas. 

Com relação a este aspecto, uma professora ressaltou que uma das reuniões 

realizadas foi bem-sucedida porque foi feita por sala e não para a escola como um todo. 

Nessa reunião, ela teve a oportunidade de discutir com os pais a importância dos 

rabiscos dos filhos e mostrar que para eles pode não ter significado agora, mas que é 

importante para a criança desenvolver a coordenação motora. Ela mostrou, com a 

apresentação de desenhos, alguns rabiscos das crianças e, nas palavras da professora, 

eles (a família) puderam observar os avanços que houve. Este tipo de reunião colocou a 

professora mais próxima à família e permitiu aprofundar a análise das sugestões para o 

acompanhamento dos trabalhos pedagógicos em casa.  

A estratégia de dividir a reunião por sala se mostrou efetiva, ao que parece, por 

três motivos: primeiro, por facilitar a comunicação em um grupo menor; segundo, por 

ter permitido uma maior aproximação da professora com a família das crianças, já que 

as trocas podiam ser mais personalizadas; terceiro, por ter facilitado, com os exemplos, 

a troca de conhecimentos necessários à compreensão do processo educacional. 

Um dos problemas apontados pelas professoras é a pouca frequência da família 

nessas reuniões. Segundo uma professora: é uma conquista que vai acontecendo aos 

poucos, né? Para isto, é preciso verificar se os horários definidos para as reuniões estão 

compatíveis com as disponibilidades dos diferentes membros da família que podem 

participar. De um modo geral, as reuniões são nos horários de funcionamento da escola, 

no turno que as crianças frequentam, ou seja: nos turnos matutino e vespertino. Como a 

maioria dos familiares trabalha, fica difícil participar. A Educação Infantil ainda é um 

recurso das mães trabalhadoras e é por esse motivo que a escola precisa encontrar 

alternativas para estar mais próxima das famílias e contar com a contribuição delas. 

Uma professora ressalta que algumas pessoas das famílias só aparecem quando 

são convidadas pela escola. E os convites são, frequentemente, para chamar a atenção 

sobre a criança. A professora ainda acrescenta: 
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– Infelizmente é uma realidade comum. A gente tem que estar convivendo com ela e 
sofrendo com isso. 
 

Tratar as dificuldades com as crianças com a participação dos pais é um 

processo delicado e que nem sempre promove as mudanças necessárias. Muitas das 

questões se referem a dificuldades nas interações com os colegas, com as professoras ou 

com as estratégias pedagógicas.  

A contribuição da família para a escola tem se mostrado, no discurso das 

professoras, a partir do Projeto Brincar1. Com a contribuição delas, as professoras 

realizaram oficinas para fabricar brinquedos e com a doação delas puderam realizar 

brechós para comprar coisas para a escola. Segundo uma professora: 

 

– É uma maneira de angariar dinheiro para estar investindo na própria escola. É um 
ventilador e essas coisas pequenas necessárias, que a gente fica esperando do 
município. 
 

São atividades que aparentemente suprem algumas necessidades, porém 

mostram as condições de trabalho oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura (SEMEC). De acordo com Araújo (2007), a grande maioria dos municípios não 

supre as escolas da Educação Infantil com os recursos necessários por vários motivos: 

alguns veem esses encargos como despesas, outros não percebem os resultados dessa 

educação no processo de formação das crianças ou não dão prioridade a esta etapa da 

educação. A autora ainda se refere às alternativas encontradas para suprir essas lacunas 

com o propósito de favorecer as condições de trabalho e as práticas educacionais. 

Mostra, nos seus estudos, que esses entraves têm contribuído para um acesso 

diferenciado das crianças nas escolas, que estão relacionadas com a origem social das 

mesmas. Assim, as das camadas menos favorecidas frequentam espaços precários que 

não favorecem um desenvolvimento educacional mais igualitário. 

Assim como Araújo, as discussões mostram que a família tem contribuído mais 

para suprir as necessidades do que para participar ou se envolver no processo 

educacional. Ainda no que diz respeito à participação, algumas professoras relatam que 

as famílias contribuíram com roupas que davam para trabalhar com teatro e que elas 

pretendiam dar continuidade a esse trabalho. Neste ponto, uma professora acrescentou 

que no ano seguinte iriam pedir às mães que sabiam costurar, para renovar as roupas. 

                                                 
1 Este Projeto foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura para as escolas de Educação 
Infantil e tem brinquedos variados (quebra-cabeças, jogos de montar, jogos de memória, entre outros) e  
só está sendo implantado em algumas escolas municipais. 
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Essa é uma atividade que pode aproximar a família da escola desde que a família 

entenda a importância das atividades para a formação das crianças. 

 A subcategoria invisibilidade da criança para a família foi elaborada a partir 

de algumas falas das professoras, que explicitaram a dificuldade que a família tem para 

acompanhar o desenvolvimento das crianças, quais sejam:  

 
– Tem uns que vêm do jeito que brincou o dia inteiro [...] você vê que não tem sabão 
para lavar o cabelinho nem nada. 
 
– Eles não têm essa coisa realmente de estar acompanhando a criança da escola. A 
gente vê muito essa questão. Tem varias crianças que vêm sozinhas. Que as crianças às 
vezes caminham sozinhas mesmo. Os pais não estão dando esse apoio necessário para 
o desenvolvimento da criança. 
 
– Tem mãe que não sabe que a criança não enxerga bem. Tem mãe que não sabe que 
seu filho está triste. 
 

São frases que mostram as dificuldades de algumas famílias em perceber as 

necessidades das crianças. Contudo, muitas delas estão relacionadas com as condições 

socioeconômicas e o grau de escolaridades da família. As questões socioeconômicas 

muitas vezes impõem condições de vida extremamente precárias que podem 

impossibilitar, por exemplo, dois banhos diários. É possível que a criança só tome 

banho à noite, com a presença e a ajuda da mãe, já que a maioria delas trabalha. Essas 

dificuldades também permitem justificar que as crianças tenham que transitar sozinhas 

em direção a escola, tendo em vista que a residência pode ser perto e que outras 

necessidades podem estar impedindo o deslocamento de um responsável neste horário. 

  Quanto à atenção com relação às características da criança (problema de vista e 

depressão), é preciso reconhecer que são análises mais acuradas e que demandam 

conhecimentos de um grau de escolaridade mais elevado.  São análises mais pertinentes 

às professoras que tiveram acesso a conhecimentos sobre o processo de 

desenvolvimento infantil e sobre as crianças.  
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