
    

 

 

 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

PROGRAMA DE MESTRADO EM GESTÃO E PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS (PROGEPE) 

 

 

 

CRISTIANE LINO ZOADELLI 

 

 

 

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

A REUNIÃO DE PAIS EM FOCO 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



    

CRISTIANE LINO ZOADELLI 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A 

REUNIÃO DE PAIS EM FOCO 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Mestrado em 

Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) da Universidade Nove de 

Julho (UNINOVE), como requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Educação, sob orientação da professora doutora Ligia de 

Carvalho Abões Vercelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoadelli, Cristiane Lino.      

    Relação família e escola na educação infantil: a reunião de pais 

em foco. / Cristiane Lino Zoadelli. 

    160 f. 

    Dissertação (Mestrado) – Universidade Nove de Julho - 

UNINOVE, São Paulo, 2018. 

    Orientador (a): Profª. Drª. Lígia de Carvalho Abões Vercelli. 

1. Educação infantil. 2. Relação família e escola. 3. Reunião de 

pais. 4. Ação-reflexão-ação.  

I. Vercelli, Lígia de Carvalho Abões.  II. Titulo.                                                                                                

                                                                                                 CDU 372 

         
       
 

 

 

 

   

 

 



    

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:  

A REUNIÃO DE PAIS EM FOCO 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 

Educacionais da Universidade Nove de Julho (PROGEPE/Uninove), 

como requisito para a obtenção do título de Mestre em Educação, sob a 

orientação da professora Dra. Ligia de Carvalho Abões Vercelli. 

 

São Paulo, 12 de dezembro de 2018. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________________________________________ 

Presidente: Ligia de Carvalho Abões Vercelli, Dra. - UNINOVE 

 

________________________________________________________________________ 

Membro: Celia Maria Haas, Dra.  - UNICID 

                        

________________________________________________________________________ 

Membro: Rosemary Roggero, Dra - UNINOVE 

 

________________________________________________________________________ 

Membro: Eliete Jussara Nogueira, Dra. - UNISO 

 

________________________________________________________________________ 

Membro: Jason Ferreira Mafra, Dr. – UNINOVE (suplente) 

 

 

 

 

 

 



    

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço à Deus, por me oportunizar este momento tão especial e singular de muitas 

aprendizagens em minha vida. 

À minha família: meu marido Roberto, tão paciente e compreensivo, minhas filhas 

Renata, Luiza e meu filho Pedro, por todo incentivo, dedicação e amor. E aos meus pais, por todo 

carinho e apoio que sempre desempenharam em todos os momentos da minha vida. 

À minha orientadora professora Dra. Lígia de Carvalho Abões Vercelli, que com todo seu 

conhecimento e amizade, me acompanhou e auxiliou no decorrer de toda minha trajetória para 

que esta pesquisa se concluísse desta forma tão exemplar. 

À Universidade Nove de Julho (Uninove) pela bolsa de estudo concedida, sem a qual não 

teria vivido experiências tão maravilhosas. 

Ao corpo docente, secretários e secretárias da Universidade Nove de Julho, especialmente 

a Aline e Jennifer, que me acolheram, e prontamente me respaldaram em todos os momentos que 

precisei de orientação e ajuda. 

As professoras doutoras Rosemary Roggero e Celia Maria Haas, que compuseram a banca 

examinadora, pela leitura atenta do texto, e pelas oportunas contribuições ao trabalho final. 

Às minhas amigas de curso, que tanto me incentivaram e compartilharam momentos 

inesquecíveis. 

A toda equipe da escola Rubi, em especial à diretora Topázio, professora Diamante, que 

tão bem acolheram e acreditaram na minha pesquisa. Assim como as mães Esmeralda e Jade, que 

com toda prontidão se dispuseram a me auxiliar com suas contribuições. 

Enfim, sou grata por poder viver essa experiência única que constituiu o mestrado, me 

transformando em um ser humano e profissional ainda mais estimulada, a buscar o meu melhor 

sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é 

prática da dominação, implica a negação do homem abstrato, 

isolado, solto, desligado do mundo, assim também na negação do 

mundo com uma realidade ausente dos homens (FREIRE,1987 

p.40). 



    

ZOADELLI, Cristiane Lino. Relação família e escola na educação infantil: a reunião de pais 

em foco. 2018. 160 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 

Educacionais, Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2018. 

 

Resumo: Esta pesquisa-intervenção busca responder as seguintes perguntas: De que forma a 

professora de educação infantil conduz as reuniões de pais? Quais as percepções sobre as 

reuniões de pais conduzidas pela professora de educação infantil e possíveis formas de 

encaminhá-las? O que as mães dizem e propõem sobre e para as reuniões? Tem por objetivo geral 

analisar como é conduzida a reunião de pais em uma escola de educação infantil. Como objetivos 

específicos elencamos os seguintes: observar de que forma os professores de educação infantil 

conduzem as reuniões de pais; discutir com os professores nossas percepções sobre as reuniões 

de pais conduzidas pela professora da educação infantil e possíveis formas de encaminhá-las; 

verificar e analisar a participação das famílias e o que as mães dizem e propõem sobre e para as 

reuniões. A hipótese é a de que os professores de educação infantil, apesar de saberem da 

importância da família na escola, em sua maioria, conduzem as reuniões de pais de forma 

autoritária, unilateral e não abrem espaço para o diálogo com as famílias e suas contribuições. O 

universo da pesquisa é uma escola pública municipal de educação infantil, localizada na cidade 

de São Bernardo do Campo, região metropolitana do estado de São Paulo. Os sujeitos são uma 

professora, que leciona na educação infantil com crianças de 3 a 4 anos de idade e duas mães. A 

metodologia utilizada é de cunho qualitativo do tipo intervenção pautada na pesquisa-ação na 

perspectiva da ação-reflexão-ação proposta por Paulo Freire e os instrumentos de coleta de dados 

são observação das reuniões conduzidas pela professora, entrevistas semiestruturadas com as 

mães e posterior diálogo com a professora e com as mães. Para fundamentar a categoria educação 

infantil, utilizamos os seguintes autores: Kramer, Oliveira; para fundamentar a categoria relação 

família e escola, recorremos a Szymanski, Freire. Por fim, para fundamentar a categoria reunião 

de pais usamos as ideias de Althuon, Essle, Stoeber e Galluzzi. Conclui-se que as reuniões de 

pais na escola de educação infantil, podem constituir momentos de troca entre a escola e as 

famílias. As mães, por meio de entrevistas, revelaram a importância da participação e da 

contribuição ativa dos familiares, tanto no aprimoramento das reuniões de pais, quanto no 

trabalho pedagógico, elaborado junto às crianças. Uma das mães sugeriu que o nome reunião de 

pais fosse alterado para reunião de famílias, uma vez que há presença de outros cuidadores dos 

pequenos, como avós e irmãos mais velhos. Constatamos ser imprescindível, o fato de os/as 

professores/as estarem dispostos/as às mudanças, ao novo, a abrir espaço para que o efetivo 

diálogo entre escola e família aconteça democraticamente. 

 

Palavras-chave: Educação infantil. Relação família e escola. Reunião de pais. Ação-reflexão-

ação. 
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teacher conference on focus. 2018. 160 f. Dissertation (Mastery) - Master's Program in 

Management and Educational Practices, Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2018. 

 

 

Abstract: This intervention-research seeks to answer the following questions: How does the pre-

school teacher conduct parent-teacher conference? What are the perceptions about parent-teacher 

conferences conducted by the pre-school teacher and possible ways to address them? What do 

mothers say about and propose for the conferences? Its main objective is to analyze how the 

parent-teacher conference is conducted in a kindergarten school. As specific objectives we 

highlight the following: observe how pre-school teachers conduct parent-teacher conferences; 

discuss with teachers our insights about parent-teacher conference conducted by the pre-school 

teacher and possible ways to address them; verify and analyze the participation of families and 

what mothers say about and propose for the conference. The hypothesis is that pre-school 

teachers, despite knowing the importance of family in the school, most of them conduct parent-

teacher conference in an authoritarian, unilateral manner and do not make room for dialogue with 

families and their contributions. The research universe is a municipal public school for children's 

education, located in the city of São Bernardo do Campo, metropolitan region of the state of São 

Paulo. The subjects are a teacher, who teaches in kindergarten with children from 3 to 4 years of 

age and two mothers. The methodology used is qualitative of the intervention type based on 

action research from the action-reflection-action perspective proposed by Paulo Freire and the 

instruments of data collection are observation of the conferences conducted by the teacher, semi-

structured interviews with the mothers and subsequent dialogue between that teacher and those 

mothers. To support childhood education category, we use the following authors: Kramer, 

Oliveira; to support the category family and school, we refer to Szymanski, Freire. Finally, to 

base the category of parenting we use the ideas of Althuon, Essle, Stoeber and Galluzzi. It is 

concluded that the parent-teacher conferences in the nursery school can be moments of exchange 

between school and families. All the mothers, through interviews, revealed how important was 

the active participation and contribution of family, both in the improvement of the parents' 

conference and in the pedagogical work done with children. One of the mothers suggested that 

the name of the parent-teacher conference should be changed to family conferences, since there 

are other children’s caregivers, such as grandparents and older siblings. We found it to be 

indispensable, the fact that teachers have been looking forward to the changes, the innovation and 

making room for effective dialogue between schools and families can happen democratically. 

 

 

Keywords: Childhood education. Family and school relationship. Parent-teacher conference. 

Action-reflection-action. 
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Resumen: Esta investigación-intervención busca responder a las siguientes preguntas: ¿De qué 

forma la profesora de educación infantil conduce las reuniones de padres? ¿Cuáles son las 

percepciones sobre las reuniones de padres conducidas por la profesora de educación infantil y 

posibles formas de encaminarlas? ¿Qué dicen las madres y qué proponen sobre y para las 

reuniones? Tiene por objetivo general analizar cómo se lleva a cabo la reunión de padres en una 

escuela de educación infantil. Como objetivos específicos aclaramos los siguientes: observar de 

qué forma los profesores de educación infantil conducen las reuniones de padres; discutir con los 

profesores nuestras percepciones sobre las reuniones de padres conducidas por la profesora de la 

educación infantil y posibles formas de encaminarlas; verificar y analizar la participación de las 

familias y lo que las madres dicen y proponen sobre y para las reuniones. La hipótesis es que los 

profesores de educación infantil, a pesar de saber de la importancia de la familia en la escuela, en 

su mayoría, conducen las reuniones de padres de forma autoritaria, unilateral y no abren espacio 

para el diálogo con las familias y sus contribuciones. El universo de la investigación es una 

escuela pública municipal de educación infantil, ubicada en la ciudad de São Bernardo do 

Campo, región metropolitana del estado de São Paulo. Los individuos son, una profesora,  se 

enseñanza infantil de niños entre 3 y 4 años de edad y dos madres. La metodología utilizada es de 

cuño cualitativo del tipo intervención pautada en la investigación-acción en la perspectiva de la 

acción-reflexión-acción propuesta por Paulo Freire y los instrumentos de recolección de datos 

son observación de las reuniones conducidas por la profesora, entrevistas media estructuradas con 

las madres y posterior diálogo con la profesora y con las madres. Para fundamentar la categoría 

de educación infantil, utilizamos los siguientes autores: Kramer, Oliveira; para fundamentar la 

categoría relación familia y escuela, recurrimos a Szymanski, Freire. Por fin, para fundamentar la 

categoría reunión de padres usamos las ideas de Althuon, Essle, Stoeber y Galluzzi. Se concluye 

que las reuniones de padres en la escuela de educación infantil, pueden constituir momentos de 

intercambio entre la escuela y las familias. Las madres, a través de entrevistas revelaron la 

importancia de la participación y contribución activa de los familiares, tanto en el 

perfeccionamiento de las reuniones de padres, como en el trabajo pedagógico, elaborado junto a 

los niños. Una de las madres sugirió que el nombre de reunión de padres se cambie a reunión de 

familias, ya que hay otros cuidadores de los niños, como abuelos y hermanos mayores. 

Constatamos que es imprescindible el hecho de que los (as) profesores (as) estén dispuestos a los 

cambios, al nuevo, a abrir espacio para que el efectivo diálogo entre escuela y familia ocurra 

democráticamente. 

 

Palabras clave: Educación infantil. Relación familia y escuela. Reunión de padres. Acción-

reflexión-acción. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Creio poder afirmar, na altura destas considerações, que toda 

prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que, 

ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho 

gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados 

e aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; 

implica em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, 

ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa 

de ser política, de não ser neutra. (FREIRE, 1996, p. 41) 

 

             Sabor de groselha, cheirinho de pão com carne moída, gosto de polenta com molho de 

tomate, aromas, alimentos que me remetem a verdadeiras lembranças, me transportam a belos 

momentos que vivi, nos quais a vida era doce, o tempo não corria, não havia preocupações e tudo 

parecia ser eterno. Brincar do nascer ao pôr-do-sol, o que importava mesmo era puramente ser 

feliz. Tinha de cinco a seis anos, ano de 1985, frequentava a pré-escola e o que me vem à mente 

são algumas recordações. Naturalmente, muitas com o tempo se perderam. Lembro-me da 

entrada, quando cantávamos no pátio, quando fazia pintura em cavaletes, utilizando folha sulfite, 

tinta guache e pincel, das festas e oportunidades nas quais minha família podia estar presente, 

compartilhando comigo esses momentos, trazendo-me segurança e incentivo. 

 No ano de 1987, dos sete para oito anos de idade, mudei de escola, iniciei a antiga 

primeira série, hoje primeiro ano do Ensino Fundamental, sempre fui estudiosa, dedicada e ir à 

escola, para mim, sempre significou algo bom. Encontrar amigos, aprender e conhecer sempre 

mais, apesar de tímida, reservada, também mantinha curiosidade e de uma certa forma, 

vislumbrar o novo sempre foi o meu fascínio. Nessa época, gostava de acompanhar minha mãe 

em reuniões de pais, apesar de saber que não tinha motivos para temer, queria saber o que as 

professoras iriam falar sobre mim, tinha essa preocupação. Tradicionalmente reuniões com pais 

remetiam a um momento de tensão, um certo medo e apreensão por parte das crianças. 

E assim fui crescendo, passei de criança a adolescente, muitas mudanças, descobertas 

ocorreram em minha vida. Continuei dedicada aos estudos e, em especial, no ano de 1993, 

quando cursava a 7º série do antigo ginásio, atualmente 8º ano, admirava muito meus/minhas 

professores/as, principalmente as de Matemática e Língua Portuguesa, das quais ainda recordo os 

nomes e da fisionomia. Nessa época do antigo ginásio, as famílias dos/as alunos/as pouco eram 
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chamadas a participar na escola, praticamente não havia apresentações e as reuniões de pais, 

novamente, eram uma das poucas formas de contato entre a escola e as famílias. As reuniões nas 

quais eu acompanhava minha mãe já não ocorriam mais, ela costumava ir sozinha e eu ficava em 

casa. Continuava sentindo aquele friozinho na barriga, a ansiedade em aguardar minha mãe 

chegar e dizer, mesmo eu já sabendo, que os professores falaram bem de mim e, no final de ano, 

que eu havia passado para a série seguinte. 

Enfim, chegava a hora de eu ingressar no antigo Colegial, atualmente Ensino Médio, e 

como toda adolescente, veio a dúvida de qual curso faria.  Queria muito entrar em alguma escola 

de Ensino Técnico e começar a trabalhar, então prestei processo seletivo para Magistério no 

antigo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) e, 

concomitantemente na Escola Técnica Estadual (ETE) de Santo André, hoje chamada Escola 

Técnica Estadual (ETEC), para cursar Nutrição e Dietética.  

Entre o CEFAM e a ETE, decidi cursar o técnico em Nutrição, não sei se por vontade ou 

modismo. Fiz estágio, conclui o curso no ano de 1998, mas não trabalhei na área. Naquele tempo, 

já era considerada adulta e com responsabilidades. Quase não me lembro de minha mãe 

comparecer na escola, apenas ia uma ou duas vezes ao ano, para pagar uma taxa de Associação 

de Pais e Mestres (APM) o que auxiliava nos gastos da instituição. 

Aos dezenove anos me casei, com vinte e um tive minha primeira filha, sonho realizado e, 

decididamente resolvi me dedicar ao meu novo papel social, ser mãe, como sempre almejei.  Mas 

minha história profissional, adormecida e de certa forma esquecida, não parou com a finalização 

do curso de Nutrição, depois de três anos, em 2004, algo me inquietava, sentia que queria 

produzir, trabalhar de alguma forma.  

Iniciei ministrando aulas de reforço escolar, na casa da minha mãe, adaptei meu antigo 

quarto, coloquei uma pequena mesa e cadeiras, e contribui na alfabetização de alunos com 

dificuldade escolar, em especial, alunos do Ensino Fundamental I. Apesar de serem aulas 

informais, sempre achei importante dialogar com os pais e trocar informações sobre os fatos 

ocorridos com as crianças. 

Desta forma, conversava quando os pais iam buscar seus filhos, perguntava como era a 

rotina deles em casa, se eles conseguiam acompanhar as lições de casa, se as crianças estavam 

avançando na escola, e tudo mais que eu julgava pertinente saber.  
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Aos 25 anos, tive meu segundo filho, precisei parar com as aulas particulares. Neste 

tempo, minha filha já estava frequentando a educação infantil e comecei a olhar a escola por 

outro lado, agora como mãe. Por sorte, era uma escola na qual a concepção de Educação Infantil 

levava em conta as especificidades da infância, e os momentos de interação entre escola e família 

demonstravam, mesmo que sutilmente, uma nova roupagem.  

Porém, as reuniões de pais ainda possuíam um cunho predominantemente informativo e 

unilateral, sem a voz e contribuição das famílias. Não entendia como um momento tão 

importante, não era utilizado também para trocas de saberes e espaço de aprendizagem, para que 

as famílias pudessem participar da dinâmica da escola e da formulação do Projeto Político- 

Pedagógico (PPP).  

Após um ano aproximadamente, senti muita vontade de voltar a estudar, percebi que sem 

estudo, ficaria sem maiores perspectivas profissionais. Finalmente em 2006, aos 26 anos, fui 

aprovada no vestibular da Universidade Bandeirante (UNIBAN), para cursar Pedagogia.   Fiz o 

primeiro ano e precisei trancar a matrícula, pois descobri que estava grávida da minha terceira 

filha, momento inesperado, mas extremamente feliz, novamente dei um tempo nos estudos, 

retornando no início de 2009, com muita garra e vontade de seguir, finalizando-o em dezembro 

de 2010. 

Minha trajetória em uma escola iniciou-se, de fato, em 2012, quando da aprovação em um 

concurso da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. Fui lecionar em uma Escola Municipal 

de Educação Infantil (EMEI). Muitas dúvidas e anseios me cercavam, sentia um misto de 

felicidade e medo, me deparei com diversas situações e percebi que um ponto fundamental para 

trabalhar com crianças pequenas era manter uma parceria com as famílias, trazê-las também 

como protagonistas e, juntos, construirmos uma relação de cumplicidade, mas não entendia ainda 

como isso poderia ocorrer, em que momentos essa família estaria efetivamente no chão da escola. 

Após um ano, fui convidada para lecionar na educação infantil na prefeitura de minha 

cidade, São Bernardo do Campo, na qual me encontro até esse momento. Nessa nova jornada, me 

deparei com a necessidade de construir trocas com as famílias, porém, havia mais um 

dificultador, pois, muitos pais quase não compareciam na escola, uma vez que seus filhos 

utilizavam transporte escolar.  
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Intrigava-me saber, em que momento eu poderia estabelecer essa relação mais próxima e 

efetiva. Foi então, que muitas reflexões me vieram à mente, lembrei-me das reuniões de pais de 

que participei, como filha e como mãe. Essas reflexões me levaram a compreender que as 

reuniões  poderiam representar um novo papel dentro da escola, não somente com informações 

sendo transmitidas, reclamações sendo feitas, mas que eu poderia aproveitar essa oportunidade 

como uma forma de convidar as famílias para participar, tornando-as verdadeiramente parceiras, 

levando-as a sentir prazer e entusiasmo em estar ali, desconstruindo a  Figura de reuniões 

cansativas, desestimulantes ou puramente repletas de conversas que não permitiam, dentre outras 

coisas, troca de aprendizagens e, principalmente vínculo com as famílias.  

Diante desta inquietação, objetivando me aperfeiçoar como profissional, na busca de 

aprofundar-me na pesquisa sobre a importância da parceria família e escola, por meio da reunião 

de pais na escola de Educação Infantil, iniciei, no ano de 2017, o mestrado no Programa de 

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE), na Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE), compondo a linha de Pesquisa e Intervenção em Metodologias da Aprendizagem e 

Práticas de Ensino (LIMAPE).  

Assim,  durante o 1º semestre deste ano, cursei as seguintes disciplinas: Educação, 

linguagem e semiótica, ministrada pela professora Dra. Ana Maria Haddad Baptista; Metodologia 

da pesquisa e intervenção, ministrada pelos  professores doutores Jason Ferreira Mafra e Lígia de 

Carvalho Abões Vercelli; Fundamentos da gestão educacional, ministrada pela professora Dra. 

Rosemary Roggero e participei do Seminário de Pesquisa e intervenção, ministrado pelos/as 

professores/as doutores/as Márcia Fusaro, Adriano Salmar Nogueira e Taveira, Rosiley 

Aparecida Teixeira, Lígia de Carvalho Abões Vercelli, Ana Maria Haddad Baptista e Jason 

Ferreira Mafra. 

A disciplina de Educação, linguagem e semiótica, cooperou para um olhar mais apurado 

sobre a linguagem, a qual dentro de uma escola pode ocorrer de várias formas, não somente na 

forma escrita, mas também valorizando o corpo, as imagens e tantas outras formas de expressões.  

Além disso, contribuiu para a clareza de uma escrita mais elaborada, da importância de 

comparações metafóricas e a relevância da prática de leitura para ampliar meu pensamento 

criador e repertório. 
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Na disciplina de Metodologia da pesquisa e da intervenção, as aulas colaboraram a 

respeito de como elaborar uma produção científica, com seus diversos detalhes. Conheci as 

principais regras para realizar a escrita desta produção, incluindo a apresentação, seleção 

bibliográfica, a redação, organização das etapas, normas para escrever academicamente, o que 

possibilitou um aperfeiçoamento na qualidade das produções, maior assimilação em relação ao 

estudo dos métodos qualitativos e quantitativos e seus tipos e mecanismos para colher os dados 

referentes a pesquisa. Outro ponto a destacar nesta disciplina, foram as apresentações dos 

projetos de pesquisas, momentos que possibilitaram muitas trocas de aprendizagens entre 

docentes e discentes. 

Durante as aulas da disciplina de Fundamentos da gestão educacional realizei leituras que 

trouxeram contribuições a minha pesquisa, através de autores como Paolo Nosella, Ester Buffa e 

Zygmunt Bauman, obtive maior percepção sobre o funcionamento de uma escola nos seus 

diversos aspectos, como demandas, responsabilidades, relações entre gestão democrática e gestão 

participativa e suas características. Abordamos durante as aulas, a escola contemporânea como 

sendo uma instituição do capitalismo, consequentemente, carregando seus interesses. Outra 

abordagem utilizada nesta disciplina, diz respeito à alienação do homem, à dominação social, as 

quais contribuem para muitas pessoas considerarem esta situação inerente às suas vidas. Ressalto 

também, o artigo que escrevi como trabalho final da disciplina, o qual foi extremamente 

proveitoso para minha dissertação, com particularidades da escola pesquisada. 

Em relação aos Seminários de pesquisa e intervenção – Limape I, favoreceram-me 

principalmente para escrita da dissertação, pontuando como esta torna-se mais agradável se for 

“elegante”, composta por frases que “conversem” entre si, formando um enredo harmonioso para 

a compreensão da leitura. 

No segundo semestre do ano de 2017, conclui as disciplinas: Paulo Freire, educação e 

práxis, com o professor Dr. Jason Ferreira Mafra e professora Dra. Rosiley Aparecida Teixeira; 

Educação e infância: concepções e processos de aprendizagem, conduzida pela professora Dra. 

Lígia de Carvalho Abões Vercelli e Seminário de pesquisa e intervençãp – Limape II, ministrado 

pela professora Dra. Ana Maria Haddad Baptista. 

A disciplina Paulo Freire, educação e práxis, alicerçou minha pesquisa pois discutimos 

as principais obras de Paulo Freire, das quais algumas inclui em minha pesquisa, como por 
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exemplo: Pedagogia da autonomia e Pedagogia do oprimido. Ao longo das aulas, analisamos as 

concepções do autor para compreender situações vividas no contexto escolar.  

Os Seminários de pesquisa e intervenção – Limape II, contribuíram em minha escrita, 

pois estudamos a respeito das normas ortográficas, coesão, coerência e pude adquirir 

conhecimentos significativos para um bom trabalho acadêmico. 

           Também participei, no primeiro semestre de 2017, do V Colóquio de professores que 

escrevem sobre a sua prática diariamente, realizado em uma Escola Municipal de Educação 

Básica (EMEB) no município de São Bernardo do Campo, promovido pela Uninove em parceria 

com o Grupo de Pesquisa em Educação Infantil e Formação de Professores (Grupeiforp), do qual 

sou participante desde o início do mestrado. Nesta oportunidade, assisti a apresentações sobre 

vários temas, dentre eles “o protagonismo da criança na reunião de pais”. 

           Assim como presenciei uma aula Magna na mesma instituição, intitulada “O papel da 

educação diante da onda neoconservadora”, pronunciada pelo professor Dr. André Robert da 

Université de Lyon, proporcionada pelo Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE) e 

pelo Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (Progepe). 

          Em continuidade a minha trajetória, no segundo semestre de 2017, participei e auxiliei na 

organização do VI Colóquio de professores que escrevem sobre sua Prática diariamente. Também 

participei do “I Congresso de Pós-Graduação Profissional em Educação e II Simpósio de 

Educação Inclusiva do ABCDMRR”, como ouvinte e com apresentação de trabalho intitulado 

“Relação família e escola na educação infantil: a reunião de pais em foco”.  Ainda neste 

semestre, cumpri o módulo internacional realizando atividades na Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano, Chile, no qual tive a oportunidade de apresentar, em um dos eventos dessa 

semana, “Seminário Internacional – Intercâmbio acadêmico Programas de Magister”, parte desta 

pesquisa. Da mesma forma, assisti apresentações de trabalhos realizados por alunos mestrandos e 

doutorandos chilenos, e participei de rodas de conversas, abordando assuntos a respeito do 

funcionamento do sistema de ensino no Chile e Brasil. 

          Ainda fiz visitas a duas escolas chilenas: uma pública chamada C. Educ. Ernesto Yanez 

Rivera em Huechuraba, bairro periférico de Santiago, e a outra escola confessional particular 

chamada Saint George´s College – Congregación de Santa Cruz, em Vitacura, região 

metropolitana do Chile.  
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          Somando-se a isso, como exigência da universidade, gravei vídeo - aulas com as seguintes 

temáticas: “Gestão participativa na escola: direção, professor, aluno e família”; “A importância 

da leitura na aprendizagem da língua portuguesa” e “Os estágios de desenvolvimento segundo 

Jean Piaget.” Também participei como monitora, em uma sala de graduação em Pedagogia, na 

disciplina de Corporeidade e educação.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família é o primeiro ambiente de socialização das crianças, trazendo sua herança 

histórica e cultural. As escolas de educação infantil também representam um local de socialização 

e aprendizagens para essas crianças, portanto, ambas instituições, família e escola, contribuem 

para construir e transmitir um conhecimento que é culturalmente organizado, e podem auxiliar 

para o avanço de aprendizagens das crianças. 

Pesquisas, que veremos a seguir, apontam a importância da integração da escola de 

educação infantil com as famílias, seus benefícios para o trabalho pedagógico, enriquecido com 

as vivências, conhecimentos oriundos de famílias provenientes das mais variadas culturas, uma 

vez que esta interação contribui potencialmente na aprendizagem das crianças, que se sentem 

mais estimuladas e seguras.  

Assim, aos/às professores/as de educação infantil caberia compreender a importância do 

respeito e atenção em relação a essa diversidade de famílias que acolhem todos os dias, em seu 

ambiente de trabalho. A legislação vigente tem discutido a participação da família. No Capítulo 

III, artigo 205 da Constituição Federal de 1988 nos deparamos com o seguinte: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade [...]. Sendo a Constituição Federal a lei suprema do Brasil, vemos que destaca o 

compromisso e o dever das famílias diante da educação de seus filhos/as.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB- lei nº 9394/96) em seu artigo 

12, inciso VI estabelece que: “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola.”  

Acrescentamos a esta discussão, o Plano Nacional de Educação (PNE – lei nº 13.005 de 

25 de junho de 2014), em sua Meta 2, descreve entre outras, a seguinte estratégia “2.9) incentivar 

a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos 

por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;” Por meio deste PNE, 

fortalecemos nossa perspectiva da relevância da atuação das famílias no trabalho escolar, 

servindo como parceiras à escola, trazendo contribuições que são peculiares de sua cultura e 

costumes.  
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À vista disso, esta relação entre escola e família torna-se fundamentada, como direito das 

crianças, mas que carece ser cumprido integralmente, mesmo com enfrentamento de dificuldades 

e vários contratempos. Atualmente, a relação família e escola tem sido objeto de maior 

investigação por parte dos pesquisadores, provavelmente, devido ao fato das diversas 

transformações pelas quais ambas instituições estão passando.  

Ao/À professor/a cabe o papel de estimular o protagonismo das crianças em seu processo 

de aprendizagem. Além do mais, a configuração das famílias vêm   se modificando,  muitas mães 

que até a década de 1970 se dedicavam somente ao lar e cuidado com os/as filhos/as, agora 

dividem seu tempo entre essas tarefas e o trabalho, delegando o cuidado e a educação de suas 

crianças às escolas da infância.  

Neste contexto, as reuniões de pais emergem como um momento propício para o diálogo e 

troca entre família e escola, podendo abrir espaço para ouvir a voz e dar vez às famílias, 

colocando-as como protagonistas no processo de aquisição de conhecimento de suas crianças. 

Para iniciar esta pesquisa, fizemos um levantamento de teses e dissertações que vem ao 

encontro do nosso objeto no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), por 

meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). O período temporal estabelecido foi 

de 2013 a 2017, por serem mais atuais, somente na área da educação. Para tal utilizamos as 

seguintes palavras-chave em conjunto: relação família e escola, reunião de pais, educação 

infantil. Também fizemos um levantamento no site da Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), porém nenhum artigo foi encontrado. No site da Capes encontramos 6 dissertações e 

2 teses. Destacamos que a dissertação de Mestrado “Família e escola na Educação infantil: um 

estudo sobre reunião de pais”, do ano de 2005 permaneceu na pesquisa, por ser a única 

dissertação que aborda diretamente o tema em questão. Abaixo, segue quadro com as pesquisas: 
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Quadro 1 – Produções acadêmicas relevantes à nossa temática. 

AUTOR TÍTULO DO TRABALHO MODALIDADE ANO UNIVERSIDADE 

Heloisa 
Helena 
Genovese 
de Oliveira 
Garcia 

Família e escola na 

educação infantil: um 

estudo sobre reunião de 

pais 

Mestrado 2005 

Universidade 

de São Paulo 

(USP) 

Flávia 

Maria 

Cabral de 

Almeida 

Família e educadores da 

infância: um diálogo 

posssível 

Doutorado 2013 

Universidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

(UERJ) 

Janete dos 

Santos Reis 

 

Relação família/escola: A 

experiência de uma escola 

pública da periferia de 

Salvador 

Mestrado 2013 

Universidade 

Católica de 

Salvador 

(PUC-BA) 

Lúcia 

Aparecida 

Parreira 

Família e educação: 

parceiras? 

Doutorado 2013 

Universidade 

Paulista Júlio 

de Mesquita 

Filho 

 

Alessandra 

Maria 

Savaget 

Barreiros e 

Lima de 

Almeida 

A relação família-creche 

no Programa Primeira 

Infância Completa 
Mestrado 2014 

Universidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

(UERJ) 

Luana 

Maria de 

Oliveira 

A relação família-escola 

nos periódicos científicos 

brasileiros (2000 - 2013) Mestrado 2015a 

Universidade 

Federal de São 

Carlos  

(UFSCAR) 

André Luis 

Régis de 

Oliveira 

Entre a escola e a família: 

nuances de um (des) 

encontro Mestrado 2015b 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

de Janeiro  

(PUC-RJ) 

Iara Sousa Interação escola e família: Mestrado 2015 Universidade 
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Ribeiro formação de professores e 

de familiares 

Nove de Julho 

 (UNINOVE) 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

A pesquisa de mestrado de Garcia (2005) intitulado Família e escola na educação 

infantil: um estudo sobre reunião de pais, desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP), 

apresenta uma metodologia inspirada na visão construtivista. Utilizou   procedimentos de análise 

de dados, como entrevistas e observações das reuniões. O referencial teórico baseou-se em 

Galluzzi (2004); Oliveira (2002); Rosemberg (2003); Szymanski (1997); Campos (1985, 1995) e 

Kramer (1985; 1993). Relata em uma escrita muito bem elaborada pela pesquisadora, sobre a 

relação entre família e escola. Seu enfoque é na educação infantil e nas reuniões de pais 

existentes no cotidiano escolar. Entre as contribuições que traz, está a questão da infância e como 

vem sendo vista através dos tempos, discorre a respeito de um processo insidioso e crescente de 

associação entre os afetos potencialmente prejudiciais gerados no interior das famílias e a 

necessidade de sua racionalização e controle por meio de educadores melhor capacitados, além 

disso, destaca a existência da família “pensada” e a família “vivida” que permeia a sociedade. Em 

relação as reuniões de pais, Garcia pontua que em sua pesquisa, surpreendeu-se ao constatar que 

nas duas escolas em que acompanhou as reuniões de pais, não foram realizadas avaliações sobre 

estas reuniões. Conclui, que as reuniões de pais devem ser espaços onde não somente o fazer e o 

falar tenham vez, mas também o sentir, o ouvir e o pensar.  

Almeida (2013), na pesquisa intitulada Família e educadores da infância: um diálogo 

possível, utilizou uma metodologia qualitativa e quantitativa, com os seguintes instrumentos de 

análise: entrevistas; questionários; diário de bordo; vídeo-gravação e um bonequinho de pano. 

Em relação ao referencial teórico, a pesquisadora fundamentou-se em autores como Magalhães e 

Pontes (2009; 2011), Sarti (2007; 2008), Sarkis, Bhering (2009) e Dessen, Polonia (2007). 

Durante a análise, objetivou-se compreender o processo de construção da relação creche-família e 

aponta que o diálogo entre educadores e famílias vem sendo valorizado. Ressalta que a definição 

da instituição social família, apresenta variações históricas, difere nas diferentes culturas e a 

coloca diante de duas perspectivas: como elemento de proteção, que oferece suporte e 

acolhimento e como uma instituição repressiva, vinculada a autoridade paterna e na submissão ao 
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Estado.  Em relação a reunião de pais, a pesquisa traz a importância   de conversa e registro com 

o grupo de familiares envolvidos em sua pesquisa. 

Reis (2013), em sua pesquisa intitulada Relação família/escola: a experiência de uma 

escola pública da periferia de Salvador, usou uma metodologia pautada em um estudo descritivo 

exploratório. Os instrumentos foram observações e entrevistas semiestruturadas, e referencial 

teórico tracejado por autores como: Ariès (1981); Szymanski (2001, 2004) e Sarti (2005).  A 

pesquisadora aborda as decorrentes transformações familiares, descreve o surgimento das 

famílias sem filhos, famílias reconstituídas, famílias monoparentais, as famílias formadas por 

casais homoafetivos e a redução dos lares multigeracionais. Discursa, sobre como ocorreu a 

introdução da escola no Brasil, desde a chegada dos portugueses, até o tempo contemporâneo e o 

papel que a instituição escolar assume devido ao enfraquecimento da ação educativa da família e 

pelas exigências histórico-sociais. Também aborda a relação família e escola que atualmente 

demonstra-se conflituosa. 

Parreira (2013), em sua pesquisa intitulada Família e educação: parceiras? Emprega uma 

metodologia qualitativa, realizando uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo. O 

referencial teórico pautou-se em Szymanski (2002); Porreca (2008); Prado (2011) e Ariès (1981). 

Apresenta um discurso sobre a relevância da participação ativa das famílias no espaço da 

educação infantil, a importância dessas duas instituições possuírem vínculos mais estreitos para 

que exista um acompanhamento e avaliação dos serviços prestados. Ressalta que cada criança 

possui   uma experiência infantil de acordo com a cultura na qual vive; aponta que as creches em 

seu início, possuíam um propósito de prevenir a desorganização familiar, orientando nos 

princípios morais, econômicos e higiênicos. Ressalta a importância da gestão democrática que 

ganhou destaque na educação contemporânea, especialmente devido a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996. Conclui que quando ocorre parceria entre família e escola, esta 

passa a ter credibilidade na comunidade, ocorrendo ajuda diferentes conflitos existentes.  

A pesquisa de Almeida (2014), intitulada A relação família-creche no Programa Primeira 

Infância Completa, retrata uma pesquisa qualitativa das ciências humanas. Como instrumentos de 

coletas de dados utilizou entrevistas, grupos focais e oficinas. O referencial teórico, estruturou-se 

em autores como: Almeida (2013); Silva (2013); Vasconcellos (1998, 2002) e Rossetti Ferreira 

(2002, 2012). Estuda o Programa Primeira Infância Completa (PIC) para compreender a relação 
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família e creche no estado do Rio de Janeiro. Este programa, destinado a crianças até 3 anos de 

idade que não obtiveram vaga regular nas creches, é uma forma de atender crianças e seus 

familiares, A autora conclui que o programa em questão possui um cunho assistencialista e que 

seu principal objetivo não é pedagógico, caracterizado por ser um programa alternativo. 

Oliveira (2015a), na pesquisa intitulada A relação família-escola nos periódicos 

científicos brasileiros (2000 - 2013), empregou um percurso metodológico de natureza descritiva 

e quantitativa – qualitativa. Consistiu em etapas, tais como: levantamento de material 

bibliográfico; análise dos estudos selecionados e síntese integradora das soluções. No referencial 

teórico elencou autores, como: Szymanski (2011); Ariès (1997); Dessen, Polonia (2007). 

Analisou periódicos brasileiros entre os anos de 2000 a 2013, a fim de entender as relações entre 

Estado, famílias e escolas. A pesquisadora salienta que a relação família-escola é superficial, 

limitado a situações formais, segundo familiares de alunos. Coloca que a instituição escolar 

estabelece uma aproximação unidirecional com o grupo familiar, sendo que este contato 

permanece limitado a resolução de problemas. Ressalta a importância do Projeto Político-

Pedagógico (PPP), para que haja uma boa relação entre a família e a escola, além das políticas 

públicas, que também são responsáveis por proporcionarem proximidade com as famílias. 

Destaca as dificuldades de a escola estabelecer essa relação, quando o educando é indisciplinado, 

pois o saber da escola torna-se inquestionável. Estabelece a reunião de pais como uma forma de 

comunicação, apesar de, frequentemente mostrarem-se chatas, cansativas e demoradas. Descreve 

também as funções sociais da família e da escola. Conclui que a relação família e escola tem 

acontecido, porém com muitos empecilhos no caminho. 

Oliveira (2015b), com a pesquisa intitulada Entre a escola e a família: nuances de um 

(des)encontro, articula dados quantitativos e qualitativos, considerando-os como duas abordagens 

que se complementam. O pesquisador analisa resultados de avaliações internacionais, avaliações 

em larga escala nacionais, questionário on-line e grupos focais. Dentre o referencial usado, 

destacou Ariès (1981), Nogueira (1990, 1998, 2005, 2006, 2007, 2011) e Brandão (2001, 2002, 

2006). Discute o cenário da relação família e escola, as mudanças que ocorreram nas últimas 

décadas nessa relação. Colabora com informações sobre a reunião de pais nas escolas e relata que 

a participação dos pais nas reuniões pode ser um indício da relação estabelecida entre as duas 

instituições, e em consequência, a relevância de investigar a frequência dos pais nas reuniões. Faz 

um questionamento aos pais perguntando se eles sabem o que acontece no dia a dia escolar dos 
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filhos/as. Obteve como resposta que os pais não sabem o que ocorre, uma vez que as visitas às 

instituições estão atreladas ao desempenho e comportamento de seus/suas filhos/as. 

Ribeiro (2015), na dissertação denominada Interação escola e família: formação de 

professores e de familiares, apresentou uma pesquisa intervenção qualitativa, pautada na ação-

reflexão-ação. O referencial teórico baseou-se em Freire (1997); Canário (2013); Contreras 

(2012); Libâneo (2013) e Paro (2000). Estudou as atitudes realizadas pela equipe gestora da 

escola, que contribuem para que as famílias possam ter maior participação. Discutiu a construção 

da gestão democrática e dentre seus participantes, os familiares dos alunos, além disso com sua 

pesquisa-intervenção, descaracterizou as reuniões com pais e/ou responsáveis como simples 

momentos de transmitir comunicados e valorizou a participação dos familiares. Entre as 

conclusões de Ribeiro, observou-se a importância de uma gestão escolar que inclui os membros 

da comunidade, além da participação e trabalho coletivo, porém evidencia ser um trabalho 

constante e desafiante. 

 Analisando as pesquisas apresentadas, ressaltamos que seus/suas respectivos/as 

autores/as reconhecem a relevância da relação família e escola na educação infantil e 

especificamente a respeito da reunião de pais, compreendem como um momento que necessita 

ser repensado e caracterizado por uma participação mais democrática das famílias, desfazendo 

seu caráter unilateral e desestimulante 

Diante do exposto, esta pesquisa-intervenção tem como objeto a relação família e escola 

na educação infantil, tendo a reunião de pais como foco.  Procura responder as seguintes 

indagações: De que forma a professora de educação infantil conduz as reuniões de pais?  Quais 

nossas percepções sobre as reuniões de pais conduzidas pela professora de educação infantil e 

possíveis formas de encaminhá-las? O que as mães dizem e propõem sobre e para as reuniões? 

O objetivo geral é analisar como ocorre a participação das famílias nas reuniões de pais 

em uma escola de educação infantil. De forma específica objetiva-se: observar de que forma os 

professores de educação infantil conduzem as reuniões de pais; discutir com os professores 

nossas percepções sobre as reuniões de pais conduzidas pela professora da educação infantil e 

possíveis formas de encaminhá-las; verificar e analisar a participação das famílias e o que as 

mães dizem e propõem sobre e para as reuniões. 
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Nossa hipótese á a de que os/as professores/as de educação infantil, apesar de saberem da 

importância da família na escola, em sua maioria, conduzem as reuniões de pais de forma 

autoritária, unilateral e não abrem espaço para o diálogo com as famílias e suas contribuições. 

 O universo da pesquisa foi a escola municipal de educação infantil “Rubi
1
” localizada na 

cidade de São Bernardo do Campo, região metropolitana do estado de São Paulo. Os sujeitos 

foram uma professora denominada “Diamante
2
” que leciona na educação infantil com crianças de 

4 anos de idade e duas mães, denominadas “Esmeralda e Jade
3
”, que se dispuseram a participar, 

cujos filhos/as são desta sala. Salientamos que o convite para participação na pesquisa, foi feito a 

todos os familiares das crianças da sala. Em função disso, o título deste trabalho está focado para 

a reunião de pais e não para a reunião de famílias. 

O referencial teórico utilizado para fundamentar a categoria educação infantil foi Kramer 

(1989,1992) e Oliveira (2011). Para fundamentar a categoria relação família e escola, recorremos 

a Szymanski (2003), Freire (1996,2005,2009). Por fim, na categoria reunião de pais usamos as 

ideias de Althuon, Essle, Stoeber (1996) e Galluzzi (2009). 

A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo, do tipo intervenção pautada na 

pesquisa-ação na perspectiva da ação-reflexão-ação proposta por Paulo Freire, uma vez que visa 

investigar e compreender o tema pesquisado referente a determinado grupo social. Os 

instrumentos de coleta de dados foram a observação das reuniões conduzidas pela professora, 

entrevistas semiestruturadas com as mães e posterior diálogo com a professora e com as mães. 

Esta dissertação está dividida em quatro partes, a saber: Na primeira parte fizemos uma 

introdução do nosso objeto de pesquisa; na segunda intitulada "Histórico da educação infantil no 

Brasil, no município de São Bernardo do Campo e na escola de educação infantil “Rubi”, 

universo da pesquisa", tecemos a trajetória da educação infantil ao longo do tempo, as mudanças, 

                                                 
1
  O nome fictício “Rubi” justifica-se pelo fato de a autora desta dissertação comparar a escola pesquisada a uma 

pedra preciosa, com características de admiração pelas (os) profissionais, que demonstram-se empenhados em 

realizar um trabalho de qualidade e pela característica da beleza, por ser uma escola com espaços amplos, bem 

cuidados e que proporcionam condições para ricos  momentos  de aprendizagens. 
2
 O nome fictício “Diamante”, justifica-se pelo fato da autora desta dissertação comparar a professora a esta pedra 

preciosa, que dentre suas características, estão a fidelidade e a energia.  
3
 Os nomes fictícios “Esmeralda e Jade” justificam-se pelo fato da autora desta dissertação comparar as mães a estas 

pedras preciosas, que respectivamente, dentre outras qualidades, possuem um efeito protetor e de alegria. 
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adaptações e a evolução da proposta de ensino do município de São Bernardo do Campo, e 

finalizamos com a caracterização da escola de educação infantil “Rubi”, palco de nossa pesquisa. 

Na terceira parte, denominada: " A constituição familiar e a relação família/escola", 

buscamos realizar uma retrospectiva sobre como a instituição familiar vem sendo modificada e 

considerada no decorrer dos anos, além disso, procuramos apontar como a relação família/escola 

tem se apresentado. Tentamos compreender, quais as funções das instituições família e escola na 

educação das crianças, além de elencarmos documentos que consolidam essas participações. 

Na quarta e última parte da dissertação, sob o título de "Relação família e escola na 

educação infantil: a reunião de pais em foco", apresentamos e conceituamos a metodologia 

utilizada na pesquisa, os sujeitos, as observações das reuniões de pais as quais acompanhamos, as 

entrevistas concedidas pelas mães, “Esmeralda e Jade”, que aceitaram participar da pesquisa, e o 

diálogo com as mães e com a professora após as intervenções, na sequência, as considerações 

finais sobre a pesquisa, que revelaram como as  reuniões de pais podem contribuir positivamente, 

na relação escola e família, principalmente na educação infantil.  
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2. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO E NA ESCOLA “RUBI”, UNIVERSO DA PESQUISA. 

 

Nenhuma sociedade se afirma sem o aprimoramento de sua cultura, 

da ciência, da pesquisa, da tecnologia, do ensino. E tudo isso 

começa com a pré-escola (FREIRE, 2009, p. 57). 

 

Este capítulo tem por objetivo tecer a trajetória da educação infantil ao longo do tempo, as 

mudanças, adaptações e a evolução da proposta de ensino do município de São Bernardo do 

Campo, além da caracterização da escola de educação infantil “Rubi”, palco de nossa pesquisa. 

 

2.1 Um breve histórico da educação infantil no Brasil. 

 

Conforme estudos de Oliveira (2011), historicamente, a educação infantil vem sendo 

discutida sobre sua função na vida das crianças e da sociedade. Até meados do século XIX, foi 

tratada meramente com políticas que priorizaram o aspecto assistencialista e sanitarista, se 

assemelhava ao atendimento de asilos e internatos, destinando-se basicamente a cuidar de 

filhos/as de mulheres que não podiam criá-los/as, e dependiam, desta forma, da caridade por falta 

de opção. 

 Segundo Freitas (2016), durante a época colonial, as municipalidades por exigência das 

Ordenações do Reino deveriam acolher as crianças abandonadas, porém, essa assistência não 

proporcionou nenhuma entidade especial que amparasse essas crianças, alegando falta de 

recursos. As Câmaras Municipais, pagavam um pequeno valor monetário para que amas-de-leite, 

compostas por mulheres pobres, solteiras, casadas ou até mesmo escravas, ficassem incumbidas 

de amamentar e criar as crianças. A maioria dos desamparados eram cuidados pela compaixão de 

famílias, mas em alguns casos, havia a intenção de usarem essas crianças, quando maiores, como 

mão de obra suplementar e gratuita. Muitas destas crianças não chegavam a idade adulta, devido 

a um alto índice de mortalidade.  

 Dando continuidade a este cenário, de acordo com o autor, iniciou-se o sistema de rodas 

dos expostos, com cunho de assistência caritativa e missionária, pois havia a preocupação de 
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batizar a criança, com finalidade de salvar sua alma.  Iniciada em Lisboa, Portugal, a primeira 

roda foi inserida nos muros do Hospital Geral de Todos os Santos. Desta maneira, quando 

ocorreu a colonização no Brasil, em Portugal a roda dos expostos já estava consolidada. Além de 

acolher as crianças abandonadas, as rodas dos expostos serviam também para garantir o 

anonimato do expositor, incentivando que levasse a criança para a roda e não a deixasse em 

bosques, lixos, portas de igrejas, como de costume.  

 A nomenclatura "roda dos expostos" tem origem do dispositivo, no qual se colocavam os 

bebês que seriam abandonados. Possuía forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória, 

fixada no muro ou janela da instituição, geralmente hospitais ou igrejas. No tabuleiro inferior e 

em sua abertura externa, a pessoa colocava a criança enjeitada, logo após, girava a roda 

conduzindo a criança para o outro lado. Uma pequena corda era puxada, contendo uma sineta, 

avisando a rodeira ou vigilante que um bebê havia sido abandonado. Desta forma, quem havia 

deixado a criança, saia do local, sem que sua identidade fosse revelada. No Brasil, na época 

colonial, a primeira roda dos expostos surgiu em Salvador no ano de 1726, a segunda no Rio de 

Janeiro em 1738 e a terceira no Recife, em 1789. Após a independência do Brasil, no ano de 

1825, foi instalada uma roda dos expostos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; no Rio 

Grande do Sul foram introduzidas três rodas: a primeira em Porto Alegre, a segunda em Rio 

Grande (1838) e a terceira em Pelotas (1849); também houveram rodas em Pernambuco, Santa 

Catarina e Mato Grosso, perfazendo um total de 13 rodas dos expostos no Brasil.  

Figura 01-Roda dos expostos em Salvador- Bahia.        Figura 02-Roda dos expostos no Rio de Janeiro.     

                    

Fonte:cocineroloko.blogspot.com                                      Fonte:inesardigo.blogspot.com                                    
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Figura 03 - Roda dos expostos em Recife - Pernambuco. 

 

                                            Fonte: brasocêntrico.blogspot.com.br 

 Em relação as crianças que não eram protegidas nem pelas rodas ou pelas Câmaras, o 

destino destas, eram ser cuidadas por famílias, por caridade. Esta prática de criar filhos alheios, 

sempre foi bem aceita no Brasil, mesmo antes do estatuto da adoção. 

 Sequenciando a história, conforme Freitas (2016) em meados do século XIX, iniciou-se 

na Europa uma considerável campanha para a abolição da roda dos expostos, pois foi considerada 

imoral, indo contra os interesses do Estado. No Brasil, da mesma forma, iniciou-se um 

movimento dos médicos higienistas amedrontados com os altos índices de mortalidade. 

Somando-se a isso, os juristas começaram a pensar em novas leis, com finalidade de proteger a 

criança abandonada e corrigir o problema social que passou a incomodar a sociedade, devido a 

adolescência infratora. 

 O movimento pelo fim das rodas dos expostos, ocorreu com menor intensidade no Brasil 

do que na Europa. As rodas de maior importância permaneceram no século XX. A do Rio de 

Janeiro foi fechada em 1938, a de Porto Alegre em 1940 e as de São Paulo e Salvador em 1950, 

sendo nessa época, as últimas do gênero existentes em todo o mundo ocidental. 

 Com isto, a filantropia iniciou-se como um modelo assistencial, preenchendo o espaço, até 

então realizado pela caridade. À filantropia, destinou-se a tarefa de elaborar a assistência de 

acordo com as novas exigências sociais, políticas, econômicas e morais.  

 Para Oliveira (2011) até meados do século XIX, o atendimento de crianças pequenas em 

instituições de educação infantil, de fato, ainda não existia no Brasil. Após o período da abolição 

da escravatura, na segunda metade do século XIX, ocorreu a ida de muitas pessoas do meio rural, 
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para a zona urbana. O que se via na época, eram entidades de amparo, onde as crianças menos 

favorecidas permaneciam. 

Ainda segundo a autora, a ideia europeia de "Jardim de infância" trazida ao Brasil, através 

do Movimento das Escolas Novas, foi aceito com euforia por alguns setores da sociedade, 

todavia, muitos o criticavam por se assemelhar as salas de asilo francesas, com discurso de 

medicamentação, onde ocorria apenas a guarda das crianças. Essa nova concepção trouxe muitos 

debates entre políticos da época, entre eles a argumentação de que se os jardins-de-infância 

tinham finalidade de caridade e por se destinarem aos mais pobres, não deveriam ser mantidos 

pelo poder público. 

Oliveira (2011) também aponta, que em 1875 e 1877, respectivamente, foram criadas no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, os primeiros jardins-de-infância sob o cuidado de entidades 

privadas. Todavia, a quantidade desses jardins-de-infância era escassa, em proporção a demanda, 

além de não apresentarem objetivos concretos para esse tipo de atendimento. Perante essa 

situação de reivindicações e de renovação ideológica, em 1889, ocorreu a Proclamação da 

República, e questões sociais continuaram a ser tratadas conforme a camada social da população 

atendida. Devido tantos embates, formou-se uma mobilização organizada por grupos interessados 

no atendimento dedicado às crianças pequenas, ocasionando, em 1899, na criação do Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância no Brasil, no Rio de Janeiro, com objetivo de: 

 

[...] atender aos menores de oito anos, elaborar leis que regulassem a vida 

e a saúde dos recém-nascidos; regulamentar o serviço de amas-de-leite, 

velar pelos menores trabalhadores e criminosos, atender crianças pobres, 

doentes, defeituosas, maltratadas e moralmente abandonadas; criar 

maternidades, creches e jardins de infância. (KRAMER,1992, p. 52). 

 

Após a criação deste Instituto, no ano de 1919, o Departamento da Criança também foi 

criado, porém sua maior preocupação era com a saúde pública, atribuindo à infância uma 

concepção mais voltada a assistência científica, deixando a desejar a responsabilidade pedagógica 

precisa. 
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Figura 04 - Jardim de infância anexo à Escola Normal de São Paulo, 1900. (1)                                                                                                   

 

 Fonte: frobelf.blogspot.com.br 

Figura 05 - Jardim de infância anexo à Escola Normal de São Paulo, 1900. (2)                                                                                                    

                    

                                             Fonte: frobelf.blogspot.com.br 

 

Neste momento histórico, o Brasil crescia quanto a sua industrialização e urbanização, 

assim no século XX. intensificaram-se os centros urbanos e, consequentemente produziam um 

conjunto de efeitos que modificaram a estrutura familiar tradicional da época. Na lavoura, havia a 

predominância da mão-de-obra masculina e as fábricas criadas admitiam grande número de 

mulheres para a demanda de seu trabalho. Conforme Kramer (1992) as crianças pertencentes a 

classes sociais mais desfavorecidas, tanto econômica, quanto socialmente, eram atendidas, na 
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maioria das vezes, por associações beneficentes, de cunho generoso. Isso demonstra, a falta de 

atenção devida das autoridades, quanto a essa questão.  

 Nesse sentido, Parreira (2013 In Haddad, 1993, p. 25) cita que “A existência de creches 

só se justifica para atender a necessidade de mulheres viúvas ou abandonadas, que tinham de 

trabalhar por não terem outra alternativa, ou atender filhos de mulheres julgadas incompetentes”.   

Conforme Oliveira (2011), alguns empresários fundaram algumas creches e pré-escolas 

para atenderem os filhos de operários em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, interior de 

Minas Gerais e também no norte do país, porém estas creches e demais instituições sociais, eram 

usadas pelas empresas no ajuste das relações de trabalho, como por exemplo, provocar um 

aumento na produtividade das mães trabalhadoras. Diante esses acontecimentos Oliveira (2011, 

p.94) cita Kuhlmann Jr. “[...] Levantamentos realizados em 1921 e 1924 apontam um 

crescimento de 15 para 47 creches e de 15 para 42 jardins-de-infância em todo país 

(KUHLMANN JR., 2000, p. 481).” 

Kuhlmann Jr. (2000) em seu artigo “Histórias da educação infantil brasileira” salienta que 

no ano de 1925, foi criado o cargo de inspetor para as escolas maternais e creches, quem 

preencheu este lugar foi Joana Grassi Fagundes, professora jardineira, e após diretora do Jardim 

de Infância Caetano de Campos
4
. Percorrendo a história, no ano de 1932, é assinado o “Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova”, documento que defendia alguns pontos, dentre eles: a 

educação como função pública e a necessidade de o ensino elementar ser laico, gratuito e 

obrigatório. Entretanto, este debate referia-se mais aos jardins-de-infância, onde estudavam as 

crianças dos grupos sociais mais elevados. 

Kuhlmann Jr (2000) situa-nos, que aproximadamente em 1935, uma nova instituição 

denominada Parque Infantil, ligada ao Departamento de Cultura (DC) estruturou-se em São 

Paulo, na década de 1940, alastrando-se para outros locais do país, como o interior de São Paulo, 

Distrito Federal, Bahia etc. 

Além disso, o autor discorre que no ano de 1949, inicia-se o curso de Especialização em 

Educação Pré-Primária, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro (IERJ), antes nomeado de 

pós-normal e sucessivamente como curso superior. Em 18 anos, o curso formou 549 educadoras 

de escolas maternais e Jardins de Infância, com isso, consolidou-se o Centro de estudos da 

                                                 
4
 Primeiro Jardim de infância público de São Paulo, anexo a Escola Normal. 
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criança, formado por Lourenço Filho, primeiro diretor do IERJ, com pesquisas sobre as crianças e 

formação para professores. 

Oliveira (2011) aponta que as poucas creches fora das indústrias, eram de 

responsabilidade de entidades filantrópicas laicas e sobretudo religiosas. Parreira (2013) ressalta 

que desde o século XIX até a década de 1960, as políticas públicas voltadas à infância no Brasil, 

caracterizavam-se como paternalistas e assistencialistas, realizadas por entidades particulares e 

filantrópicas, principalmente em relação as creches. Além disso, Parreira recorrendo a Kramer 

(1989), argumenta que decorrem dessas políticas ações e programas de assistência médico-

sanitária, assistencial, substituição materna e educacional, com influência de um conceito 

psicológico e patológico de criança.  

Em consonância com Kuhlmann Jr. (2010) esse caráter médico-higienista dentro do 

contexto educacional, configurou-se na década de 1870. Nesta época, houve muitas descobertas 

na área da saúde, a respeito de doenças que afetavam a população. Em consequência disso, 

iniciou-se maior atenção sobre a questão da mortalidade infantil. Diante disso, eram os chamados 

médicos-higienistas que passaram a elaborar inovações para o ensino e projetos, para que as 

escolas de educação infantil fossem construídas. 

No ano de 1961, foi estabelecida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - lei 

4024/61) dispondo em seu Art. 23 que: “A educação pré-primária destina-se aos menores de até 7 

anos, e será ministrada em escolas maternais de jardins-de-infância”. Dez anos depois, em 1971, 

a nova LDB (Lei 5692) trouxe novidades à área no seu artigo 19, 2º parágrafo, o qual dispõe que: 

“Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam 

conveniente educação em escolas maternais, jardins-de-infância e instituições equivalentes”.  

Mantendo um caráter compensatório, creches e pré-escolas que atendiam crianças vindas 

de famílias de baixa renda, mantinham propostas de trabalho, as quais visavam a estimulação 

precoce, o preparo para a alfabetização e práticas educacionais com visão assistencialista, ao 

passo que, nas creches que cuidavam de crianças de classe média, eram adotadas propostas de 

desenvolvimento afetivo e cognitivo. Outro fato considerável ocorreu na década de 1970, um 

aumento da procura por pré-escola, o que auxiliou o processo de municipalização da educação 

pré-escolar pública. Oliveira (2011, p.110) ressalta que “Em 1972 já haviam 460 mil matrículas 

nas pré-escolas em todo o país.”  



41 

 

 Campos, Rosemberg, Ferreira (1992), citam que a Constituição Federal de 1971, lei nº 

5692/71 demonstrou pouca preocupação a educação pré-escolar. Apenas o artigo 19, comenta 

vagamente que "Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a 7 ano 

recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições 

equivalentes." Com isto, percebemos que até então, nem mesmo a lei mais suprema do país 

colaborou para garantir o acesso à educação para as crianças pequenas. 

Segundo Kuhlmann Jr. (2000) em 1977, a Legião Brasileira de Assistência (LBA) publica 

o texto Projeto Casulo, com intuito de desenvolver atividades paralelas de orientação familiar. 

Percebeu-se a baixa renda per capita, o que desencadeava desestabilização das famílias. A 

solução encontrada para esta classe da população foi a criação de vagas para as crianças de 0 a 6 

anos, a "baixo custo", nas creches Casulo. Na sociedade, ocorria um cenário de alto grau de 

exploração de mão-de-obra e desigualdade social. O Ministério da Educação passa a se ocupar da 

educação pré-escolar, pensava-se que a educação infantil seria uma das soluções para a pobreza, 

além de resolver taxas de reprovações no ensino do 1ºgrau. Neste contexto, "A luta pela pré-

escola pública, democrática e popular se confundia com a luta pela transformação política e 

social mais ampla." (KUHLMANN JR., 2000, p.11) 

 Chegando a década de 1980, muitas indagações eram feitas por técnicos e professores, a 

respeito do caráter compensatório e também sobre a carência cultural existente na pré-escola. 

Conforme Kuhlmann Jr. (2000), serviços de assistência, como alimentação e cuidados com 

higiene, configuravam-se como uma advertência ao caráter educacional das instituições. 

Campos, Rosemberg, Ferreira (1992) relatam que, no ano de 1986, a pré-escola registrava 

2.699,287 matrículas, destas 63% compostas pela rede pública, 94,1% por crianças da zona 

urbana e 64% dessas matrículas eram utilizadas por crianças de 5 e 6 anos. São Paulo é destacado 

como o estado com o maior percentual de frequência em estabelecimentos públicos, de 50%. 

Oliveira (2011) salienta que em função de vários acontecimentos, como lutas pela 

democratização da escola pública, pressões de movimentos feministas e de movimentos sociais 

de lutas por creches, a Constituição da República de 1988 passou a considerar a educação infantil  

como um direto das crianças, conforme Art. 208: “O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 

(cinco) anos de idade”.  
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Segundo Campos, Rosemberg, Ferreira (1992), a Constituição Federal de 1988, foi um 

marco muito importante para o país. Antes, notava-se a carência de uma política integrada, global 

e coerente, que fosse direcionada à educação infantil, consequentemente as crianças pequenas. 

Após a Constituição, os municípios começaram a "legislar" sobre a educação e a proteção à 

infância, porém amparados pela cooperação técnica e financeira do Estado e da União.  

Ainda em consonância com as autoras, este novo olhar para a educação infantil, 

configurou avanços consideráveis, como no ano de 1988, quando o MEC realizou três programas 

voltados a educação pré-escolar. Foram eles: o Programa Municipal de Educação Pré-escolar da 

SEB; Programa de desenvolvimento da educação pré-escolar, elaborado pela Secretaria de 

Ensino Especial (SESPE) e o Programa nacional de alimentação escolar, sustentado pela 

Fundação de Assistência ao Escolar (FAE).  

Em 1990, a lei 8.069 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

estabelece  no artigo 54: “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  IV – 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;” (Redação dada 

pela Lei 13.306, de 2016), além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – 

lei n. 9394/96) artigo 4º, estabelece no inciso I, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; [...] 

(incluído pela Lei nº 12796 de 2013).   

Apesar desta relevante conquista para a educação infantil, Oliveira (2011) destaca que 

ainda existe uma quantidade considerável de crianças brasileiras sem vaga em instituições de 

educação pré-escolar, estando longe da democracia consolidar-se de fato. Acrescenta também, 

que no serviço pré-escolar público ainda vigoram programas ligados a saúde, assistência social 

infantil, deixando de lado o caráter educacional e sua função social, apesar da expansão do 

atendimento pré-escolar representar um avanço.  

Importante recordar, em consonância com Parreira (2013), que o Brasil é um país com 

características de exploração desde a época de seu descobrimento, originando uma “cultura 

deficitária”, o que resultou na não relevância do exercício da cidadania, perdurando seus traços 

até os dias atuais.  
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Considerando a linha de pensamento dos autores citados, é fundamental reconhecer a 

criança como um ser social, que está inserido em um contexto onde há características próprias de 

cultura, linguagem e inúmeros aspectos que fazem parte de sua formação. 

 E como trabalhar com um ser que necessita de tantas demandas, e ao mesmo tempo não é 

uma tábula rasa, possui sua bagagem de aprendizagens? Em relação a esta questão, há como 

afirmar que não há uma fórmula pronta, que é necessário considerar toda a experiência de vida 

que a criança traz, seus conhecimentos prévios, elaborados em suas trocas de experiências, nos 

diversos locais nos quais se relaciona socialmente.  

O histórico da educação infantil no Brasil, revela o quanto a relação família e escola foi 

negligenciada. Tal relação não era valorizada, em função de uma concepção de infância, na qual 

a criança era vista como um adulto em miniatura, e como ser passivo no processo de 

conhecimento. 

Os documentos oficiais recentes, isto é, da LDB- lei nº 9394/96 até os dias de hoje, têm 

mostrado maior preocupação, no que se refere a essa relação. Porém, em muitas escolas públicas, 

ainda encontramos reuniões esvaziadas, ora em função de como são conduzidas, assim como 

veremos nesta pesquisa, ora em função dos horários estabelecidos pela instituição, muitas vezes 

em período comercial, inviabilizando a presença de muitas famílias. 

 

2.2 A educação infantil no município de São Bernardo do Campo. 

 

Para compreender a história da educação infantil no município de São Bernardo do 

Campo, primeiramente é oportuno conhecer um pouco sobre algumas das principais 

características dessa cidade. As informações a seguir foram retiradas do acervo da Midiateca 

Pedagógica do Centro de Formação de Profissionais da Educação (CENFORPE), com consulta 

aos documentos denominados: “A pré-escola em São Bernardo” do ano de 1979, “A educação 

infantil em São Bernardo do Campo” – Uma proposta Integrada para o trabalho em creches e 

Emeis e revista “Educação em São Bernardo do Campo, ano de 1985.  
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Apesar da Vila de Santo André da Borda do Campo, primeiro nome dado à cidade de São 

Bernardo do Campo, ter sido instalada oficialmente em 8 de abril de 1.553, sua fundação é 

comemorada em 20 de agosto, dia dedicado ao santo “São Bernardo”. 

A cidade, muito conhecida como “capital dos móveis” devido a enorme quantidade de 

indústrias moveleiras que ajudaram a desenvolvê-la no início do século XX, posteriormente 

adquiriu também o título de berço da indústria automobilística nacional. Localizada a sudoeste da 

região metropolitana de São Paulo, São Bernardo do Campo integra a região do grande ABC. Seu 

território de 408.45km quadrados, faz divisa com as cidades de São Vicente, Cubatão, Santo 

André, São Caetano do Sul, Diadema e São Paulo. 

Figura 06 - Vista panorâmica da cidade de São Bernardo do Campo – 2017. 

  

Fonte: www.saobernardo.sp.gov.br 

A educação infantil pública da cidade que atende crianças de 0 a 6 anos foi, a princípio, 

desenvolvida por dois órgãos: primeiramente pelo   Departamento de Educação a partir de 1960, 

trazendo os Jardins de infância, Parques infantis e, por fim, as Escolas Municipais de Educação 

Infantil, que atendiam crianças de 4 a 6 anos. O segundo órgão, foi o Departamento de Promoção 

Social a partir do ano de 1979, instituindo creches para as crianças de 4 meses até 3 anos e 11 

meses.   

Como o município foi “palco” da instalação de indústrias automobilísticas e da expansão 

das indústrias moveleiras, um grande número de migrantes de outros estados mudou-se para a 

cidade. Com isso, ocorreram mudanças estruturais e o processo de urbanização deu-se de maneira 

acelerada e desordenada, em consequência desse crescimento populacional e da crise social, a 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/


45 

 

administração da cidade no ano de 1960, constitui através de decreto, comissão para estudar a 

criação do primeiro Jardim de Infância de responsabilidade municipal.  Desta forma, em 20 de 

agosto do ano de 1960, foi inaugurado o Jardim de Infância “Santa Terezinha”, sob a 

coordenação de uma professora. O objetivo inicial de sua criação era trabalhar para a prevenção 

do abandono e marginalidade infantil, mas a clientela atendida nesse local era de classe média e 

média alta. 

              Figura 07 – Jardim de infância “Santa Terezinha”. 

 

Fonte: Acervo da Midiateca Pedagógica de São Bernardo do Campo. 

 

O trabalho realizado com as crianças nessa época, apresentava uma concepção de infância 

pautada nos princípios de Froebel
5
 e Decroly

6
, na qual a criança era tida como uma semente que 

deveria ser cuidada para se desenvolver, portanto, a prática pedagógica era feita por meio de 

unidades de experiências, como expressão artística, corporal etc. Com o tempo, o atendimento foi 

crescendo, foram criadas classes de Jardim de infância anexas aos Grupos Escolares Estaduais. 

                                                 

5
 Froebel: Friedrich Wilhelm August Froebel (OberweiBbach, 21 de abril de 1782 – Schweina, 21 de junho de 1852) 

foi um pedagogo e pedagogista alemão com raízes na escola Pestalozzi. Foi o fundador do primeiro Jardim de 

infância.  

6
Decroly: Jean – Ovide Decroly (Renaix, 23 de julho de 1871 – Uccle, 10 de setembro de 1932) foi médico, 

psicólogo, professor e pedagogista belga.  
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Também na década de 1960, um outro tipo de atendimento à criança ocorreu, por meio da criação 

dos parques infantis. O primeiro funcionou nas dependências do salão da igreja São João Batista, 

no bairro de Rudge Ramos, as construções desses parques eram diferentes das classes de Jardim 

de Infância, mas também objetivavam a prevenção do abandono e da marginalidade infantil. 

Nestes parques, eram atendidas crianças de 3 a 12 anos, em meio período, porém as crianças 

cujas mães trabalhavam fora do lar eram atendidas em período integral (semi-internato). 

Na década de 1970, conceitos como déficit cultural, marginalização e carências 

justificavam as ações educacionais, sem uma reflexão crítica e aperfeiçoada. Para a educação pré-

escolar, sobraria a função de perfazer as defasagens e os fracassos detectados nas primeiras 

séries, por meio de programas educacionais compensatórios e de estimulação precoce. Houve 

neste período, um maior investimento no ensino à criança pequena, projetos arquitetônicos 

arrojados de pré-escolas; investiu-se também na ampliação do quadro de profissionais, na 

capacitação e aperfeiçoamento do corpo docente e na formação de uma equipe técnica, para a 

orientação da prática dos professores. Passados quatro anos, em 1974, a administração municipal 

orienta a união dos serviços de Jardim de Infância e Parques Infantis, enfatiza-se o 

desenvolvimento de habilidades específicas para leitura e escrita, incentivando a linguagem e 

coordenação motora, através de treinos gráficos, de números e numerais etc.  

 Uma conquista importante para a educação da cidade, ocorreu em 1977, pois foram 

criadas as Associações de Pais e Mestres (APM), para que houvesse maior participação das 

famílias na vida da escola e promover iniciativa para manter a escola enquanto patrimônio. 

No ano de 1979, o Brasil apresentava um agravamento na situação econômica e social, 

com isso, surgiu no município de São Bernardo, a primeira creche direta, por reivindicação dos 

moradores do bairro Jardim Petroni. Em 1980, o número de creches foi aumentando, graças à 

decorrentes reivindicações de moradores de bairros, os objetivos da creche nos primeiros anos 

eram o de promover a “assistência social à criança privada dos cuidados maternos” e “prevenção 

de abandono”, não havia nessa época uma política educacional para as creches municipais. 

Como vimos anteriormente, com a Constituição Federal de 1988, é conferido o direito à 

educação da criança de 0 a 6 anos, em creche ou pré-escola, fato este que refletiu na cidade de 

São Bernardo do Campo.  No ano de 1989 foram encaminhadas discussões sobre a ampliação da 

participação comunitária nas unidades, através da formação dos Conselhos de Escola. Em um 
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cenário de mudanças, na década de 1990, passam a serem vistas como espaço educacional, sendo 

incorporadas ao Departamento de Educação; implementam um processo de transformação de sua 

prática, com intuito de tornar-se um espaço de educação de crianças pequenas. Quanto ao 

trabalho na pré-escola, ocorreu uma busca espontânea em relação aos educadores, de 

oportunidades de estudos teóricos e discussões de experiências educacionais, refletindo sobre sua 

prática pedagógica. No ano 2000, ocorreu um elevado crescimento em relação a quantidade de 

escolas e aumento de alunos. Muitas unidades escolares foram inauguradas, reformadas e a 

prefeitura investiu mais em modernização. No ano de 2017, o município contava com 182 

unidades escolares de educação infantil, 22 creches parceiras, totalizando 82.953 alunos 

matriculados frequentando a educação infantil da cidade, um número, que de um modo geral, 

vem contemplando as necessidades da população.  

Atualmente, a educação infantil na cidade está em consonância ao que encontramos nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), considerando a criança 

como um sujeito histórico, que entre outros, deve interagir, brincar, imaginar, fantasiar, enfim, 

produtora de cultura. 
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3. A CONSTITUIÇÃO FAMILIAR E A RELAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA 

 

                                         [...] Quanto mais cultural é o ser maior a sua infância, sua dependência de                       

cuidados especiais [...] (FREIRE, 1996, p.51) 

 

Neste capítulo, denominado: "A constituição familiar e a relação família/escola", 

buscamos realizar uma retrospectiva sobre como a instituição familiar vem sendo modificada e 

considerada no decorrer dos anos, além disso, procuramos ilustrar como a relação família/escola 

têm se apresentado. Buscamos compreender, quais as funções das instituições família e escola na 

educação das crianças, além de elencarmos documentos que contribuem para essas participações. 

 

3.1 A constituição familiar no decorrer da história. 

 

A cultura de que nos fala Freire (1996), é permeada por vários ambientes sociais dos quais 

a criança participa. O primeiro e de inegável relevância é a família, da qual o indivíduo desde o 

nascimento faz parte, compõe e por ela é composto.  

O trabalho em uma escola, permeado pela relação com as famílias das crianças   não é 

algo simples, exige antes de mais nada compreender a origem dessa instituição, sua formação 

através dos tempos. Buscando indícios nos estudos de Ariès (1978), observamos que, através de 

análises iconográficas, o sentimento de família não era conhecido na Idade Média, o mesmo 

iniciou-se entre os séculos XV – XVI, atingindo seu apogeu no século XVII. Segundo o autor, a 

família dividia-se em dois grupos: a família ou mesnie, com características da família conjugal 

moderna e a linhagem, referindo-se aos descendentes de um mesmo ancestral.  

Nessa época, segundo Ariès, a família não era muito reconhecida, pois a linhagem 

permaneceu como o único sentimento relacionado a esta instituição, porém, de acordo com a 

linhagem, as relações e intimidades que haviam, devido a convivência não eram valorizados. 

Contudo, a partir do século XVI a figura do marido evoluiu e sua autoridade foi reforçada, 

enquanto os laços de linhagem foram enfraquecidos, assim a família passou a manter maior 

reconhecimento.   
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Outro ponto a destacar, trata-se de que “O sentimento da família, que emerge nos séculos 

XVI-XVII, é inseparável do sentimento da infância” (ARIÈS, 1978, p. 210).  Por outro lado,  

Garcia (2005) refere-se a Ariès (1978), caracterizando que as crianças, antes desse sentimento de 

família, eram inseridas desde cedo no mundo adulto, e a própria vida social era a forma com que 

adquiriam conhecimentos, valores etc. Esse cenário só se modificou, quando o primeiro 

sentimento de infância surgiu no seio familiar, a paparicação, que consistia em uma afeição 

formada pelos adultos em relação às crianças. Já o segundo sentimento, esboçou-se a partir dos 

eclesiásticos ou dos homens da lei, além de moralistas do século XVII, preocupados com a 

questão disciplinar e a racionalização dos costumes. Garcia (2005), reforça que, por meio do 

surgimento do sentimento de infância, as relações familiares modificaram-se, propiciando a 

construção de intimidade e privacidade antes inexistentes. As relações entre a família antes 

realizadas em espaços públicos, com a nova realidade, passaram a acontecer no interior das casas. 

 Além disso, do fim da Idade Média até o século XVII formaram-se alguns costumes entre 

os membros da família, como beneficiar em especial um dos filhos, geralmente o mais velho. 

Esse costume, parece ter ocorrido, para evitar a decadência do patrimônio familiar. Com isto, o 

filho beneficiado, ficaria com a melhor parte dos bens, mantendo-se no luxo e perpetuando seu 

nome, em relação aos outros. Entretanto, essa ação “caiu por terra” no século XVIII. Moralistas 

educadores, questionaram essa prática, pois segundo eles, prejudicava a equidade, rejeitando um 

novo sentimento de direitos iguais dentro do contexto familiar. “Na realidade, esse respeito pela 

igualdade entre os filhos de uma família é uma prova de um movimento gradual da família-casa 

em direção à família sentimental moderna” ARIÈS, 1978, p. 235). E justamente, esse sentimento 

de igualdade entre os filhos e filhas só foi possível, devido a uma proximidade e intimidade maior 

na relação dos pais com seus filhos.    

Szymanski (2003), mencionando Poster (1979) relata que por volta dos séculos XIX – 

XX, especialmente as classes trabalhadoras também adquiriram o modelo da família nuclear 

burguesa, pois tiveram que deixar o campo para trabalharem nas cidades. O pai era considerado a 

figura central da casa, neste modelo, a família foi configurando sua intimidade e se consolidando 

como instituição social. 

 Garcia (2005) em sua dissertação de mestrado recorrendo à Roudinesco (2003), demarca 

três períodos de evolução em relação a formação familiar: a família tradicional (até o século 
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XVII), família moderna (século XVIII e meados do século XX) e, por último, a família 

contemporânea ou pós-moderna (após 1960). Nestes períodos, as famílias passaram por várias 

transformações, em função de mudanças culturais, de valores, o estilo de vida imposto pela 

sociedade, além da globalização e outros conceitos em relação a configuração familiar.  

Em face a estas questões, indicando que o homem é também moldado pelas relações 

sociais, Freire (1996, p.42) ressalta que:  

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das mulheres 

jamais pode se dar “virgem” do conflito entre as forças que obstaculizam a 

busca da assunção de si por parte dos indivíduos e dos grupos e das forças que 

trabalham em favor daquela assunção[...] (FREIRE, 1996, p. 42) 

 

Essa busca de que nos fala Freire, também se relaciona a como as pessoas agem dentro 

das famílias, seus papéis, prioridades, sonhos etc. Reflete diretamente na maneira como 

consideram e compõem seu modelo de família, de acordo com suas crenças e valores. 

Segundo Szymanski (2003), no Brasil semelhante a colônias onde haviam escravos, o 

modelo de família mais comum era a relação da mãe com os filhos, quando não há um 

companheiro, nomeada de  matrifocal, porém, quando há a presença de um companheiro, recebe 

o título de patrifocal, pois neste caso, a figura do pai torna-se mais evidente.   

Reis (2013) em sua dissertação traz ao debate, que o modelo de família patriarcal se 

enfraqueceu no final do século XIX. A autora, recorrendo à Petrini (2005), destaca que nesta 

época ocorreram mudanças sociais, na economia, política e cultura, provocando reflexos na 

sociedade. Também apresenta contribuições de Arriagada (2002), esclarecendo que nas últimas 

décadas, as famílias latino-americanas têm sofrido por muitas mudanças no seu comportamento e 

estrutura, devido várias questões como a globalização, mudanças demográficas em consonância a 

diminuição de fecundidade, migrações, maior expectativa de vida e variações nas formas de 

trabalho, as quais têm transformado a distribuição e organização das responsabilidades e dos 

direitos adquiridos.  

Pensando nessas transformações, torna-se essencial nos perguntarmos: como sustentar a 

ideia de um único modelo de família, como o correto e ideal? Como negarmos que a história 

sofre mutações, pois sabemos que o ser humano está em uma constante mudança? 
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Com base nessas indagações e na tese de Almeida (2013a), a qual se remete a Dessen e 

Braz (2005), na realidade brasileira há diversas formas de formação das famílias, como a família 

tradicional nuclear, formada pelo pai, mãe e filhos. Neste modelo, o pai mantém o lar e a mãe 

cuida das tarefas domésticas e dos filhos. 

 O modelo chamado família reconstituída, é marcante no cenário contemporâneo, ocorre 

quando os pais se separam e formam uma nova família, surgindo as figuras do padrasto, madrasta 

e muitas vezes seus filhos, desta forma, os filhos têm que dividir seu tempo com a mãe e com o 

pai.  

A família monoparental consiste em um dos genitores ficarem responsáveis pelos/as 

filhos/as, situação geralmente ocasionada por pais divorciados, produções independentes e casos 

de migrações.  

Na família denominada extensa ou ampliada, os cuidados com as crianças são 

compartilhados entre pessoas com vínculo de parentesco, podendo ter laços sanguíneos ou não. 

Almeida (2013a) recorre a Rabinovich e Moreira (2011), as quais pontuam que no Brasil, embora 

muitas famílias coabitem de acordo a um modelo nuclear, o convívio acontece no modo extenso 

em seu cotidiano.  

Reis (2013) citando Sarti (2005) aponta estudos brasileiros, os quais comprovam que 

famílias de classes populares se desfazem com maior regularidade, quando comparadas a outras 

classes sociais. Explica que a situação de pobreza, contribui para separações conjugais devido a 

inúmeras expectativas não consolidadas, ou seja, frustrações.   Outro modelo presente, são dos 

casais que não desejam ter filhos, e por isso, ao serem caracterizados como família, confronta-se 

à ideia de que a família só é formada com a presença dos filhos/as, além de casais homoafetivos, 

que desejam formar sua família. 

Szymanski (2003) coloca outra importante constatação: diz respeito à família que se pensa 

e à família que se vive. A família pensada seria aquele modelo “dos sonhos”, correto, sem 

imperfeições, onde tudo está perfeitamente “encaixado”. Neste modelo, “As pessoas tinham de 

fazer malabarismos para manter a encenação de uma organização que não era possível de ser 

vivida.” (SZYMANSKY, 2003, p. 19). Já a “família vivida” é a forma habitual de agir dos 

membros de uma família, é o que vivemos na realidade, frente as diversas situações que a vida 

nos coloca no cotidiano. Essa família vivida, ao comparar-se a família pensada, torna-se 
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referência de um modelo desviado, considerada “diferente”, mesmo que nenhum de seus 

componentes tivessem a intenção de seguir a tal “família pensada”.  

A respeito dessa reflexão, Szymanski (2003) aponta que: 

 

[...] a família pensada de um dos grupos familiares estudados pedia um homem 

provedor de recursos materiais e uma mulher que só cuidasse dos filhos e da 

casa. Só que o homem não trabalhava e não ganhava nada, mas proibia a mulher 

de trabalhar, o que a obrigava a trabalhar às escondidas (SZYMANSKI, 2003, 

p.19). 

 

Observamos como o modelo de família pensada, torna a vida da família vivida uma 

verdadeira ilusão, que não aceita sua verdade, engana a si mesma e crê esta ser a única forma de 

inserir-se socialmente. Vivemos hoje, de uma maneira onde a família pensada é algo que precisa 

ser revisto, pois conforme expusemos anteriormente, muitas são as mudanças nos lares, na 

configuração dos modelos vividos e, além disso, a família vivida necessita encarar sua realidade, 

aceitar sua natureza.  

Perante essa mutação envolvendo a constituição das famílias durante esse período da 

história, buscamos em Freire (1996, p.41) um ponto bastante relevante : “A questão da identidade 

cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos educandos cujo respeito é 

absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é problema que não pode ser 

desprezado.” O autor toca em um ponto essencial, pelo qual educadores/as necessitam se atentar 

em seu papel diante da educação: o respeito pela multiplicidade de famílias pelas quais as crianças 

fazem parte, caracterizando suas origens e formas de perceber e estar no mundo em que vivemos. 

 

3.2 A relação família e escola 

         Compreendemos que falar da relação família e escola é um assunto complexo, repleto de 

dúvidas e desencontros. Devido a isso, nos perguntamos: quais os fatos que contribuem para 

impedir que essa relação ocorra de forma harmônica e verdadeira? Qual a importância dessa 

relação? Com certeza as dúvidas são muitas, e é exatamente a contextualização dos fatos, que nos 

ajudam a tentar desmistificar essa junção. 
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        Inicialmente, elencamos uma questão que está presente na maioria das relações que 

envolvem essas duas instituições sociais, a ideia de que a escola é exclusiva em anunciar o 

conhecimento, e em decorrência disso, a grande desatenção que muitas famílias recebem, sendo 

desvalorizadas quanto às contribuições que poderiam promover junto a escola. Segundo Freire 

(2009), como professores/as devemos pensar na identidade cultural dos educandos, e do essencial 

respeito a ela.  

 Sobre esse aspecto, o autor nos alerta: 

 

Forte tendência nossa é a que nos empurra no sentido de afirmar que o diferente 

de nós é inferior. Partimos de que a nossa forma de estar sendo não é apenas 

boa, mas é melhor do que a dos outros, diferentes de nós. A intolerância é isso. É 

o gosto irresistível de se opor às diferenças. (FREIRE, 2009, p.100)   

 

Conforme Freire, pontuamos que essa “forte tendência” frequentemente está presente na 

relação família e escola, ressaltando o conhecimento adquirido na escola, supondo a experiência 

familiar ser destituída de saberes que devam ser considerados. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu capítulo III, Seção I, no artigo 19, 

enuncia que: “É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.” Daí a importância dos educadores 

formarem uma relação com as famílias de suas crianças.  Mas entendemos que essa relação não 

pode ocorrer de qualquer maneira, sem estar inserida em um contexto de estudos e 

conhecimentos por parte dos educadores, diante dessa necessidade nos indagamos: como 

podemos estabelecer contato e conhecer essas famílias?  

Nesta linha de pensamento, Szymanski (2003) aponta que devemos refletir criticamente 

sobre as nossas próprias experiências familiares e procurar conhecer valores, crenças a este 

respeito, não se basear em preconceitos científicos, moralistas ou pessoais, pois é preciso saber 

que é dentro do âmbito delas próprias que ocorrem suas escolhas de conduta.  A autora pontua  

que a observação das famílias é o primeiro ponto a ser analisado, mas com característica de ver o 

que se mostra, sem julgar, pois há muitos tipos de famílias com suas crenças específicas. 
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Também aponta, que não podemos inferir sentimentos, intenções, ideias e evitar “modelos 

prontos” de famílias, como se quiséssemos prever como deveriam agir.  

Ao encontro deste pensamento, Freire (1996) evidencia que sendo a escola uma 

instituição preocupada com a formação de seus educandos, deve considerar as condições culturais 

e econômicas destes, necessitando estar a par do contexto social em que as crianças vivem. No 

trabalho com a educação infantil, especificamente, essa relação com as famílias tende a ser mais 

pontual. Por se tratar de cuidar e educar crianças pequenas, o elo torna-se fundamental para 

propiciar um percurso bem-sucedido. Desta forma, “Não há um sem os outros, mas ambos em 

permanente integração [...]” (FREIRE, 2005, p.41). Com estas palavras, Freire destaca a 

relevância da boa relação entre a família e escola, pois se complementam, dependem uma da 

outra. 

Contudo, sabemos que muitas são as abordagens sobre as funções da família e da escola 

diante da educação das crianças. Quanto a isso, Oliveira (2015a) em sua dissertação recorrendo a 

Oliveira e Marinho-Araújo (2010) ressalta que:  

 A divergência entre escola e família está na tarefa de ensinar, sendo que a 

primeira tem função de favorecer a aprendizagem dos conhecimentos 

construídos socialmente em determinado momento histórico, de ampliar as 

possibilidades de convivência social e, ainda, de legitimar uma ordem social, 

enquanto a segunda tem a tarefa de promover a socialização das crianças, 

incluindo o aprendizado de padrões comportamentais, atitudes e valores aceitos 

pela sociedade. (OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010, p. 101)  

 

Perante as autoras, à escola cabe ensinar as crianças a cultura mais elaborada, aprendida 

socialmente, criar possibilidades de aprendizagens e promover estratégias para que os 

pequenos/as avancem cada vez mais, assim como a família também possui o viés da socialização 

e aprendizagem de seus filhos/as. Apresentam, também, Tavares; Nogueira (2013), os quais  

realizaram um estudo bibliográfico em que detectaram que a dissolução entre papel da família e 

da escola, na verdade consiste na necessidade de uma instituição completar a outra, pois com as 

demandas atuais seus papéis não se apresentam tão distintos como antes. Entretanto, ressaltam 

que escola e a família precisam respeitar seus limites, cabendo à escola aceitar a colaboração das 

famílias no desenvolvimento das crianças, auxiliando a realizarem seu papel na educação delas. 

Quanto as famílias, espera-se que viabilizem um ambiente para que seus filhos /as aprendam, e 
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que esses responsáveis abracem as atividades escolares, assessorando tanto o trabalho dentro da 

escola, como em seu lar. 

Na obra de Freire (2009) observamos outra perspectiva desta reflexão bastante importante 

relacionada à questão de muitas professoras serem chamadas de “tias” das crianças. Ocorre que, 

de acordo com o autor, há professoras que optam por se reduzirem a esta denominação, para 

possuir uma “falsa paz”, deixando de cumprir seu papel na vida das crianças. Para Freire, assumir 

seu papel de tia “Significa, pelo contrário, retirar algo fundamental de professor: sua 

responsabilidade profissional de que faz parte a exigência política por sua formação permanente”.  

(FREIRE, 2009, p. 13). 

Segundo o autor, vemos a importância dos professores/as assumirem seu papel de 

profissionais que possuem preparo, formação, e desconstruir diante das famílias a Figura da 

educação das crianças pequenas, que, historicamente, foi considerada como mero 

assistencialismo. Além disso, Freire (1996, p. 92) acrescenta: “[...] O que quero dizer é que a 

incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor”. Sendo assim, o professor/a 

que não assume seu profissionalismo diante da sociedade, acaba por ela não tendo respeito, 

diminui seu valor e permanece a descrença diante de suas atitudes.  

Esta falta de postura profissional dos professores/as, ainda nos dias de hoje, ocasiona que 

em muitas escolas de educação infantil, sejam colocados/as a uma situação de parentesco com as 

crianças, e por isso, espera-se que ajam como tal. Em contrapartida, os que assumem uma 

conduta profissional, comumente não são respeitados/as, ou até mesmo acreditados/as pela 

maioria das famílias.  

Reis (2013) em sua dissertação, enfatiza que a prática realizada na escola é diferente da 

familiar, pois no trabalho da escola encontramos uma intencionalidade, abrangendo a função de 

coletivizar os conhecimentos alcançados pela humanidade.  

Em sua pesquisa, Oliveira (2015a) vale-se de Oliveira e Marinho-Araújo (2010), 

apontando que a relação família-escola baseada em relatos de famílias, trata-se de um contato 

superficial, limitando-se a situações formais. Partindo deste princípio, a pesquisa nos traz a 

seguinte reflexão: 
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[...] que a relação entre família e a escola tem-se caracterizado por ser um 

fenômeno pouco harmonioso e satisfatório, uma vez que as expectativas de cada 

instituição ou de cada ator envolvido não são atendidas e se mostram pouco 

favoráveis ao crescimento e desenvolvimento dos alunos, os quais se aborrecem 

com a relação em vez de tê-la como fonte de apoio e colaboração. (OLIVEIRA; 

MARINHO- ARAÚJO, 2010, p.105)  

 

Compreendemos com a citação, que a falta de concordância entre escola e família afeta 

não somente a relação entre ambas, como também as próprias crianças, pois ficam vulneráveis e 

podem sentir-se inseguras por estarem em um ambiente sem o vínculo necessário. Analisando 

mais este aspecto, Reis (2013) relata que, atualmente, a relação família e escola, na maioria das 

escolas é um tema conflituoso, devido estas não serem parceiras.  

 Parreira (2013) ressalta ser praticamente unânime a apreensão dos sujeitos, ao fato de 

atribuírem à escola somente o encargo de ensinar e avaliar a aprendizagem das crianças, pois este 

papel está atrelado ao que lhe foi incumbido historicamente.  

Conforme   Szymanski (2003, p. 66), “[...]os conflitos entre famílias e escolas podem 

advir de diferenças de classes sociais, valores, crenças, hábitos de interação e comunicação 

subjacentes aos modelos educativos”. Isto ocorre devido a vários fatores, tais como: diferenças 

nas ações educativas dos pais em relação as da escola, quanto aos objetivos, padrão de 

sentimentos, emoções etc; a existência de famílias de diferentes classes sociais. A autora explica, 

que até em escolas públicas, famílias de classe média costumam apresentar maior nível de 

escolaridade, com facilidade para verbalizar e se colocarem,  de maneira que famílias de classes 

mais simples não conseguiriam, ou não arriscariam fazer; outro aspecto, seria o fato das 

estratégias de socialização familiar complementarem ou não as da escola, com práticas que 

favoreçam ou dificultem a aprendizagem escolar.  

Nesta linha de pensamento, Reis (2013) ressalta que, sem condição digna de vida, as 

famílias das classes menos favorecidas enfrentam um meio social hostil e selvagem; a pobreza de 

bens e a carência de educação e de afeto tornam-se epidemias para essas famílias. Segundo a 

autora, a situação desfavorável em que muitas famílias pobres encontram-se as colocam em 

posição de despreparadas, a margem da sociedade, como se a priori não possuíssem nada a 

colaborar com a vida escolar de seus filhos/as. Neste modelo, a escola adquire um papel de 

“superioridade” em relação a família, e esta sente-se incapacitada em discutir com a escola  

questões sobre a vida escolar da criança, nem indagam o trabalho que a escola realiza.  
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A autora também constata que, se de um lado muitas famílias não interagem com a escola, 

por outro, a instituição escolar não tem aberto suas portas para incorporar as famílias nas ações 

que produz.    

Na mesma direção, Oliveira (2015b) recorrendo a Paro (2007), enumera algumas das 

atividades nas quais os pais se fazem presentes na escola, como para serviços de limpeza, 

organização de festas, pequenos reparos, auxílio em excursões etc. Ressaltamos que a presença e 

participação dos familiares na escola, não deve ser somente para prestação de serviços, mas 

também em momentos de decisão, como por exemplo na Associação de pais e mestres (APM) e 

Conselho de Escola, onde diversos assuntos poderão ser tratados. 

Encontramos na gestão democrática, de acordo com Ribeiro (2015), uma maneira de criar 

meios para promover a participação mais efetiva das famílias dentro da escola. Para que isto 

ocorra, é necessário que haja um trabalho pautado no respeito à comunidade escolar, 

compromisso, a aceitação do outro e o reconhecimento da participação das famílias em relação a 

proposta pedagógica.  

Diante disso, percebemos como o diálogo torna-se fundamental. Para Freire (1996, p.113) 

“Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 

condições, precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é 

falar impositivamente.” Segundo o autor, vemos que o diálogo é um aspecto essencial na relação 

família-escola, pois ouvir o que o outro tem a dizer, acolher suas dúvidas, críticas, sugestões, é 

exercer a democracia, compreender que nem a escola, nem a família podem seguir na solidão. 

Contudo, esse diálogo deve considerar sempre o que é melhor para a formação das crianças, 

almejando seu desenvolvimento global, para uma plena atuação no mundo como cidadãos. 

 

3.3 A reunião de pais. 

Em nossa pesquisa, defendemos a reunião de pais como um momento privilegiado e 

estimulador, capaz de contribuir com a relação família e escola. Althuon, Essle e Stoeber (1996) 

alertam sobre a questão da reunião de pais ser um objeto de preocupação, reflexão e 

questionamentos. Deixam clara, a insatisfação a respeito das reuniões de pais que, como 

educadoras já prepararam, manifestando a sensação de ocorrerem de forma ultrapassada e pouco 
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pesquisada. Além disso, constatam a falta de estudos, na busca por autores que explorem esse 

tema.  

Diante dessas informações, percebemos a importância de contribuir para a discussão do 

tema, buscando subsídios que favoreçam   a prática pedagógica. Como educadores/as é 

necessário compreendermos, todo um comprometimento  ao realizarmos as reuniões, uma vez 

que "Convidar os pais para uma reunião é um momento de muita responsabilidade, pois requer 

que eles se desloquem de suas casas, priorizando os seus afazeres para que possam comparecer à 

reunião, e assim, administram o seu tempo"(Galluzzi, 2009, p. 25). Por essa razão, a autora 

argumenta que uma reunião de pais, é um processo que se inicia anteriormente, com trabalho, 

pesquisa, não podendo ser conduzida na base do improviso. 

A dissertação de Oliveira (2015a) expressa que a primordial função das reuniões de pais, 

caracteriza-se em socializar interesses e ações possíveis, com intuito em   privilegiar   seus 

alunos. Sabendo desta relevância, nos perguntamos: por que, então, as reuniões de pais são 

comumente relacionadas a situações "chatas, desinteressantes e muitas vezes até 

constrangedoras?” Respaldando-nos nesta questão, a autora, em sua pesquisa, recorre a Oliveira e 

Marinho-Araújo (2010) trazendo-nos que a comunicação família-escola, presentes nestas 

reuniões, geralmente são artificiais, diante de seu caráter formal no qual acontecem.  

Garcia (2005) apresenta mais elementos para tentarmos compreender a situação.  

Investiga se pode haver um "convite subliminar" a partir da solicitação da presença dos pais 

nestas reuniões. Isso se deve ao fato, das práticas escolares serem baseadas em ideologias e 

relações de poder entre classes sociais. Neste cenário, aos pais caberia o fato de apenas aceitarem 

as propostas impostas pela escola, sem direito a sugestões ou algum tipo de indagação: "Nesse 

ideário, participar é fazer o que a escola pede." Garcia (2005 In Collares, 1994, p. 147), ou seja, 

uma participação passiva, sem interação, um momento visto como obrigatório, só para constar no 

calendário anual da escola.  

A obra de Althuon, Essle e Stoeber (1996), lembra-nos que, geralmente, somente o 

aspecto do conteúdo é considerado no planejamento da reunião. Um ponto esquecido, é o aspecto 

social existente. Os pais necessitam sentirem-se aceitos, compreendidos, o que proporcionará 

segurança para se pronunciarem e serem estimulados a participar. 
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Garcia (2005), em sua dissertação indica a pesquisa de Perez (2000), a qual aponta o fato 

das escolas serem vistas como representantes de um modelo idealizado, enquanto as famílias 

estariam no lugar de desqualificadas e condenadas, a carregarem a culpa por não corresponderem 

ao modelo de família nuclear, ou idealizada. É preciso que as famílias não sejam vítimas de pré-

conceitos, com julgamentos que as coloquem em posição de incapazes, retirando delas a 

oportunidade de se colocarem.  Freire (2005) alerta-nos que “A manipulação, na teoria da ação 

antidialógica, tal como a conquista a que serve, tem de anestesiar as massas populares para que 

não pensem” (FREIRE, 2005, p.169). A ação antidialógica, da qual nos fala o autor, é pautada em 

ações em que somente os dominadores possam pensar, falar e deter o poder. No caso de nossa 

pesquisa, dentro desta lógica, as famílias permaneceriam em posição de receptoras da 

informação. Desta forma, não problematizariam questões, não refletiriam, e não teriam 

consciência revolucionária, fator indispensável para mudanças acontecerem. 

Compreendemos, que o autor trata de um importante ponto a ser considerado, o diálogo, 

ou melhor, a falta dele na maioria das vezes. Uma reunião de pais, necessita ser permeada pelo 

diálogo, em que não somente a escola tenha voz, mas que as famílias possam se posicionar, 

indagar, e também contribuir com suas vivências e culturas.  

O/A professor/a que não adquire a consciência, da importância a ser dada para o encontro 

com as famílias, acaba tornando essa oportunidade um momento em que parece conversar 

consigo mesmo, sem a voz e a escuta do outro. Segundo Freire (2005) “O monólogo, enquanto 

isolamento, é a negação do homem; é fechamento da consciência, uma vez que consciência é 

abertura[...]” (FREIRE, 2005, p. 16). E é justamente essa consciência, de que o autor nos fala, 

que falta em muitos/as professores/as, a consciência de que a escola não é detentora de todo 

saber, que precisa modificar-se e adequar-se às mudanças sociais, a conhecimentos diversos 

advindos das famílias e de suas histórias.  

Freire (2009) indica a necessidade da presença da humildade, que também deve compor a 

profissão do educador/a. Ressalta-nos que “A humildade nos ajuda a reconhecer esta coisa óbvia: 

ninguém sabe tudo; ninguém ignora tudo. Todos sabemos algo; todos ignoramos algo [...]” 

(FREIRE, 2009, p. 59). Com estas palavras, o autor realça a importância de ouvir o outro, em 

nosso caso as famílias. Atentando-nos ao fato de que, se fomos humildes, conseguiremos em uma 
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reunião de pais, acolher e refletir sobre o que as famílias nos trazem, compreendendo ser um 

espaço de aprendizagens para todos.  

 Nesta linha de pensamento, Galluzzi (2009) acrescenta que nestes casos, cabe o uso da 

criatividade, da ousadia, para inovar nas reuniões, valorizando o material humano, pois "A 

máquina e o papel não têm sentimentos e emoções, mas o ser humano tem. Como nos coloca 

Daniel Goleman, as emoções são contagiantes" (Galluzzi, 2009, p. 26). Formando esta relação de 

reciprocidade com os pais, as famílias sentirão que as reuniões não são encontros meramente 

burocráticos, terão anseio em participar, elencando-as como uma oportunidade de diálogo com a 

escola de seus filhos/as. A partir desse sentimento, observando que suas expectativas foram 

correspondidas, os pais terão prazer em retornar nas próximas reuniões, concluindo que não será 

um "tempo perdido" e até contarão para outros pais que não compareceram, a respeito do que 

perderam. 

Em contrapartida, nem sempre os pais estão dispostos a ouvir e a auxiliar nas tarefas ou 

outras propostas apresentadas pela escola. "Com isso, o que poderia ser um prazer (para ambos os 

lados) pode se tornar um sofrimento"(ALTHUON, ESSLE, STOEBER, 1996, p.12). Em muitos 

casos, alegam falta de tempo, de compreensão sobre a proposta pedagógica da escola. 

Geralmente, pensam que seus filhos/as "só brincam" na escola de educação infantil. Brincar este, 

totalmente desvinculado de questões pedagógicas, confundindo professores/as como meros 

cuidadores das crianças. 

 Para Vercelli (2017), muitos dos pais são leigos quanto aos referenciais abordados em 

Pedagogia, assim como nós educadores, também somos leigos em muitas áreas do conhecimento 

"Portanto, seria ideal que os professores e a equipe escolar, nas datas estipuladas para a reunião, 

discutissem com os pais o porquê de determinada atividade e qual o objetivo que se busca 

alcançar"(VERCELLI, 2017, p. 77). Esta atitude, elucidaria as famílias sobre o que suas crianças 

aprendem, a importância das brincadeiras no desenvolvimento global das crianças, dos projetos 

trabalhados etc. Afinal, de acordo com a autora "[...] a reunião de pais não é um espaço para 

criticar e/ou elogiar uma criança. É um espaço de reflexão para que eles entendam o papel da 

escola e os objetivos das diferentes atividades [...]" (VERCELLI. 2017, p. 79). É muito comum, e 

até um "clichê" ouvirmos de muitos pais que vão à reunião só para ouvirem falar mal do seu 

filho/a. Isto é muito ruim, não somente para os pais, como para a escola também, pois ambas 
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instituições se complementam no processo educacional das crianças, e precisam estar em 

comunhão. 

Vercelli (2017) recorrendo à Revista Nova Escola aponta 10 passos importantes para que 

o/a professor/a prepare uma reunião de pais. São eles:  

 Definir o roteiro com a direção: deve ser elaborado anteriormente a reunião, os 

assuntos que serão tratados com as famílias; 

 Preparar e enviar os convites: devendo ser enviado, no mínimo com uma semana 

de antecedência, com informações importantes, como o dia, horário etc; 

 Cuidar do ambiente: preparar o local, de forma com que as famílias sintam-se 

acolhidas;  

 Garantir a participação ativa dos pais na reunião: oportunizando que os pais façam 

perguntas e propostas. Assuntos específicos a respeito de uma criança, que não 

seja de relevância geral, devem ser feitas depois; 

 Fazer um resumo do programa de sua disciplina e da metodologia usada: é 

importante que os professores se apresentem e expliquem sobre o trabalho a ser 

realizado; 

 Falar da periodicidade dos encontros: formando um compromisso entre a escola e 

a família; 

 Preparar a leitura de um bom texto literário: uma dinâmica pode tornar o ambiente 

mais descontraído; 

 Mostrar a escola: os pais gostam de conhecer o local no qual seus filhos 

permanecerão; 

 Apresentar os funcionários: os pais sentem-se mais seguros em conhecer as 

pessoas que permanecerão com seus filhos;  

 Enfatizar a importância da presença dos pais nas atividades escolares dos filhos: a 

reunião pode ser finalizada, lembrando os pais sobre o papel deles na 

aprendizagem de seus filhos. 
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Diante do exposto, observamos a importância dos passos destacados, para que a reunião 

de pais seja um momento diferenciado que consiga envolver as famílias, tratando de assuntos 

relevantes a todos. 

Evidenciamos, que nesta pesquisa, alguns passos foram contemplados, tais como: definir 

o roteiro com a direção; o cuidado com o ambiente; promover a participação ativa dos pais, 

explanação sobre o trabalho realizado; apresentação dos funcionários da escola e a focalização da 

importância da participação das famílias na vida escolar de seus filhos.  

Entendemos que os/as educadores/as têm de ter consciência de que é possível mudar, 

aprimorar, estudar e reconhecer nas práticas escolares, é possível encontrar caminhos para 

construir a relação família e escola, sendo, a reunião de pais, um deles, como veremos no capítulo 

a seguir.  
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4. RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A REUNIÃO 

DE PAIS EM FOCO. 

 

Sabemos, enfim, que os objetivos do trabalho com os pais só serão alcançados 

quando estes sentirem e considerarem a escola como sua [...] (KRAMER, 1989, 

p.103) 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia utilizada nesta dissertação, os 

procedimentos de coleta de dados, a caracterização dos sujeitos da pesquisa, o passo a passo das 

observações das reuniões, as entrevistas com as mães e o diálogo com as mães e com a 

professora.  

 

 4.1 Metodologia. 

Utilizamos nesta pesquisa, metodologia de cunho qualitativo do tipo pesquisa – 

intervenção, pautada na pesquisa-ação, na perspectiva da ação-reflexão-ação proposta por Paulo 

Freire, buscando investigar e compreender o tema pesquisado relativo a determinado grupo 

social, no nosso caso, as famílias da escola “Rubi”.  Como instrumentos de coleta de dados, 

utilizamos observações das reuniões de pais conduzidas pela professora, além de entrevistas 

semiestruturadas com as mães e posterior diálogo com a professora e mães envolvidas na 

pesquisa. 

A pesquisa qualitativa de acordo com Lüdke e André (1986), tem o ambiente natural 

como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os dados 

coletados são, predominantemente descritivos; a preocupação com o processo do estudo é muito 

maior do que com o produto; o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos 

de atenção especial do pesquisador e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. As 

autoras evidenciam em sua obra, baseando-se em Bogdan e Biklen (1982) a respeito das cinco 

características pertencentes a uma pesquisa qualitativa, a saber: 

1 – A pesquisa qualitativa tem o seu ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento. Isto é, o pesquisador em uma pesquisa qualitativa 

deve estar presente no ambiente em que a investigação será feita. Este estudo também é 
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conhecido como naturalístico, por preservar as caraterísticas do local, sem intervenções do 

pesquisador. O intuito é que o pesquisador trabalhe com as circunstâncias que ocorrem no 

ambiente, sem intervir propriamente, porém com atenção nas minúcias dos movimentos que 

ocorrerem, tanto de objetos, quanto dos sujeitos envolvidos. 

2 – Os dados coletados são predominantemente descritivos. Todo o material captado na 

pesquisa é de extrema importância. Observa-se com detalhes as pessoas, situações e tudo que 

ocorre no local. De acordo com os autores, também são usados na coleta de dados transcrições de 

entrevistas, depoimentos, desenhos, fotografias e extratos de diversos tipos de documentação. Por 

mais insignificante que pareça alguma ocorrência, o pesquisador deve estar atento e considerá-la, 

para que a pesquisa tenha um cunho verdadeiro e efetivo. 

3 - A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. Pertence ao 

pesquisador a tarefa de averiguar de que forma a questão pesquisada mostra - se nas atividades, 

procedimentos e no cotidiano dos envolvidos, com isto espera-se que retire o maior número de 

informações que auxiliem e facilitem a resolução do/s problema/s. 

4 – O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 

pelo pesquisador. Desta forma ouve-os, podendo-lhes fazer perguntas ou debater com outros 

pesquisadores sobre os dados coletados. A informação é direcionada nos sujeitos abrangidos no 

estudo.  

5 – A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Inicialmente a observação 

do pesquisador ocorre com isenção da preocupação em buscar evidências que comprovam 

hipóteses definidas, anteriores ao estudo. Este fato não implica que inicialmente haja um quadro 

teórico que possa nortear a coleta de dados.  

Referindo-nos à observação, Lüdke e André (1986) apontam que esse instrumento permite 

um contato mais estreito do pesquisador com seu objeto de pesquisa, sendo que esta experiência 

direta possibilita ganhos, pois o observador pode utilizar de seus próprios conhecimentos, estar 

mais próximo do ponto de vista dos sujeitos, além de obter novas descobertas sobre o problema. 

As autoras explicitam   que cada pessoa observadora pode apontar diferentes aspectos, ao 

observar um mesmo objeto ou situação. Isto deve-se, segundo as autoras, ao fato de cada um de 

nós constituir uma história pessoal, o que nos faz privilegiar certos aspectos e negligenciar 

outros. Por isso, a relevância da observação apresentar-se controlada e sistemática, com um 
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planejamento rigoroso. Destacam a necessidade de sinalizar bem, qual será o objeto de estudo, 

para que o foco não se perca, além de decisão sobre o grau de participação do observador, 

duração  das observações  etc. 

Lüdke e André (1986) recorrem a Patton (1980), assinalando que o observador deve ter 

um preparo material, físico, intelectual e psicológico, saber diferenciar e discernir informações 

essenciais das menos relevantes. Pontua a respeito do preparo mental do observador, para que 

mantenha - se concentrado nos momentos de observação. Lüdke e André acrescentam o fato da 

observação demonstrar   vantagens   a quem pesquisa, pois a experiência direta é a melhor forma 

de verificar determinado fato. Relacionam que “Sendo o principal instrumento da investigação, o 

observador pode recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como auxiliares no processo 

de compreensão e interpretação do fenômeno estudado [...]” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.26) 

Ocorre que, ao passo do contato direto e prolongado do pesquisador com o caso 

investigado apresentar vantagens, acontecem algumas críticas ao método de observação, por 

gerar mudanças no ambiente ou comportamentos dos sujeitos observados. Fora isso, é um método 

que respalda - se consideravelmente na interpretação pessoal.  

Em contrapartida a esse pensamento, as autoras citam Guba e Lincoln (1981), trazendo o 

argumento de que as modificações ocasionadas no ambiente da pesquisa são em linhas gerais, em 

menor teor do que se pensa. É importante que o pesquisador analise o seu grau de atuação na 

análise, sendo possível que inicie o trabalho como um espectador, e no decorrer torne-se um 

integrante, ou estar muito envolvido no início da pesquisa e depois distanciar-se aos poucos. 

Lüdke e André, citando Buford Junker (1971) apontam quatro formas da atuação do 

pesquisador, sendo elas:  quando o observador atua como participante total, não mostra ao grupo 

sua identidade real, nem o intuito do estudo, neste caso o observador passa a fazer parte do grupo, 

para se aproximar da “perspectiva dos participantes”. O participante como observador, demonstra 

apenas parte do que deseja realizar, atenta-se em não deixar evidente suas pretensões, para 

manter natural ao máximo o comportamento do grupo. O observador como participante, consiste 

na revelação de sua identidade de pesquisador e de seus ideais desde o início, podendo obter 

variadas informações se ocorrer a colaboração do grupo. Por fim, o observador total, consiste do 

pesquisador não interagir junto ao grupo observado. Realiza sua pesquisa sem ser visto, ou pode 
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estar na presença do grupo mas não relaciona-se a ninguém. Neste caso, questões éticas surgem, 

pois há acesso a informação sem consentimento das pessoas observadas. 

Diante dos modelos de observação, nos perguntamos: quais pontos eleger como conteúdo 

das observações? Para responder-nos, Lüdke, André (1986) trazem em sua obra Patton (1980), 

Bogdan e Biklen (1982), elegendo sugestões sobre o que deve ser inserido nas anotações de 

campo, devendo conter uma parte descritiva e outra reflexiva. A parte descritiva necessita conter 

mais detalhes, tais como: 

1 – Descrição dos sujeitos: características físicas, o modo de ser, agir, as particularidades 

de cada um; 

2 – Reconstrução de diálogos: gestos, depoimentos, palavras utilizadas etc; 

3 – Descrição de locais: Configurar o ambiente onde a observação é realizada; 

4 – Descrição de eventos especiais: o que aconteceu e os envolvidos; 

5 – Descrição das atividades: relatar as atividades gerais e os comportamentos dos 

membros do grupo; 

6 – Os comportamentos do observador: ações, atitudes e conversas. 

Não podemos esquecer da parte reflexiva das anotações, as quais são elaboradas durante 

as coletas e abrangem sentimentos, impressões, dúvidas etc. Essas reflexões, podem ser 

classificadas em alguns tipos, como: reflexões analíticas; metodológicas; dilemas éticos e 

conflitos; mudanças na perspectiva do observador e esclarecimentos necessários. 

Cabe esclarecermos, que essas orientações não devem ser consideradas como imposições 

a seguir, mas sim para auxiliarem na composição dos dados. 

Quanto ao registro do que é observado, Lüdke, André (1986) delineiam que pode ser feito 

através de anotações escritas, gravações, fotografias, entre outros; sendo o registro escrito o mais 

habitual. A decisão sobre qual forma fazer as anotações, dependerá em grande parte do estilo 

pessoal de quem observa. 

Em relação à entrevista, as autoras supracitadas definem como um instrumento de coleta 

de dados, que oportuniza uma maior interação. Uma considerável vantagem da entrevista, é o fato 

de permitir a captação imediata de informação desejada. Se bem elaborada, pode permitir que 
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sejam abordados assuntos mais pessoais, bem como assuntos de natureza complexa e de escolhas 

nitidamente individuais. As entrevista pode classificar-se em não–estruturada, ou não- 

padronizada, onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões, podendo haver maior 

autenticidade das informações; a entrevista padronizada ou estruturada, quando o entrevistador 

segue à risca o roteiro com os entrevistados, assemelhando-se a um questionário; e a entrevista 

semiestruturada, com um esquema mais básico, não tão rígido, possibilitando que o entrevistador 

realize as adequações pertinentes.  

Nesta pesquisa utilizamos a entrevista semiestruturada, a qual Lüdke e André (1986) 

elencam como uma das principais técnicas de trabalho utilizadas, desempenhando um papel 

importante tanto em atividades científicas, como humanas, além de se adaptarem bem aos estudos 

educacionais, apresentando uma proposta mais livre e flexível. 

O registro da entrevista deu-se através de anotações e a gravação direta, possibilitando 

maior apreensão de detalhes, além de oportunizar ao entrevistador mais liberdade para concentrar 

sua atenção no entrevistado. 

O diálogo com as mães e a professora ocorreu em rodas de conversa na perspectiva do 

Círculo de Cultura de Paulo Freire (1967). O diálogo neste caso, é um espaço para trocas, 

informações, opiniões e de respeito a fala do outro. Para o autor, “O Círculo se constitui assim 

em um grupo de trabalho e de debate. Seu interesse central é o debate da linguagem no contexto 

de uma prática social livre e crítica” (FREIRE, 1967, p.7).  Ainda complementa: “O ponto de 

partida para o trabalho no círculo de cultura está em assumir a liberdade e a crítica como o modo 

de ser do homem” (FREIRE, 1967, p.7). 

Estando em círculo, os participantes podem se olhar e debater sobre seus diversos pontos 

de vista, com o objetivo de construir encaminhamentos e possíveis soluções para o problema. A 

perspectiva do professor dentro do círculo de cultura, é de um componente do grupo, um 

coordenador que busca estimular os demais participantes a compartilharem seus saberes. E neste 

exercício dialógico a roda de conversa acontece, como um momento precioso e rico em 

informações. 

Os dados das observações e dos diálogos nas rodas de conversa foram analisados de 

acordo com a análise de conteúdo recomendada por Bardin (2002). Em conformidade com a 

autora, “A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição 
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objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação.” (BARDIN, 2002, 

p.19). A autora também afirma, a análise de conteúdo como a utilização de várias técnicas de 

análise de comunicações, que efetuam deduções lógicas e operações analíticas, com intuito de 

responder a indagação pretendida, fundamentando o resultado. Agrega que, embora a linguística 

e a análise de conteúdo pareçam ter o mesmo objeto: a linguagem, destaca que “[...] A linguística 

estuda a língua para entender o seu funcionamento. A análise de conteúdo procura conhecer 

aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça [...]” (BARDIN, 2002, p.44). Em 

outras palavras, a análise de conteúdo é aquilo que se quer apreender, de fato, em relação a 

pesquisa, é a essência, a compreensão do contexto desejado. 

 

4.2 A escola “Rubi”, universo da pesquisa. 

 Os dados a seguir foram colhidos por meio de entrevista concedida pela diretora da escola 

“Rubi”, a Sra. “Topázio
7
”, a qual prontamente demonstrou-se interessada e disposta a conversar 

sobre a escola e suas principais características. Além da entrevista, alguns dados também foram 

adquiridos por intermédio de consulta ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola. 

 A escola de educação infantil “Rubi”, situa-se na região metropolitana de São Paulo, mais 

precisamente na cidade de São Bernardo do Campo. Foi inaugurada no ano de 1974, e por ser 

uma escola antiga, muitas crianças são filhos/as de ex-alunos/as, fato que traz maior confiança 

para as famílias, as quais em sua grande maioria, são de classe econômica média. Muitos 

familiares quando entram no local, mencionam com saudosismo a época que frequentaram a 

escola, alguns foram alunos de professoras que ainda trabalham no local, formando um vínculo 

que passa de geração para geração.  

                                                 
7
 O nome fictício “Topázio” justifica-se pelo fato de a autora desta dissertação comparar a diretora da escola 

pesquisada a esta pedra preciosa, com características de recarregar e aumentar o nível de energia das pessoas. Desta 

forma, assim como a pedra, a diretora estimula e proporciona energia a sua equipe de trabalho.  
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Figura 08 – Fachada da escola de educação infantil “Rubi”.                      

 

 Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.   

 O número de vagas para matrículas na escola “Rubi”, é estabelecido de acordo com a 

quantidade de crianças matriculadas no ano anterior, dando preferência às crianças mais velhas. 

Na distribuição das vagas pelos turnos manhã e tarde, são observadas as preferências das famílias 

e da melhor maneira possível, tenta-se encaixar as crianças nos turnos que as famílias optam. Não 

ocorrem restrições a matrículas e nem são feitas exigências descabidas. Para serem contemplados 

com a vaga, são observadas algumas características, tais como: ser munícipe, possuir irmão na 

escola, bolsa família, idade (maior para o menor). Esses critérios são elencados por leis do 

município, embora a matrícula seja direito de toda criança, conforme Constituição Federal de 

1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

  A partir do ano de 2012, a escola também passou a ser destinada como polo no 

atendimento a crianças com surdez, dessa forma, começou receber crianças vindas de outros 

bairros, beneficiadas com o transporte escolar da prefeitura. Como este atendimento ampliou, 

houve pequenas mudanças na rotina da escola, como a implantação do contraturno, que 

caracteriza o trabalho sistemático de aprendizagem de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no 

período contrário do ensino regular.       

    Em relação aos horários das aulas, podemos observar o seguinte: 
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Quadro 02: Período de aula das crianças. 

Período Entrada Saída 

Manhã 8h 12h 

Tarde 13h 17h 

Contraturno – crianças com surdez 9h 17h 

 Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Quadro 03 – Capacidade de atendimento.  

Salas Quantidade de Crianças 

 

Sala do contraturno 

 

20 

 

Salas do regular com 

crianças surdas 

 

20 

Salas sem crianças 

surdas e sem outras 

inclusões 

 

32 

Salas sem surdos, porém 

com outras inclusões 

 

23 

Sala do Infantil II 23 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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Quadro 04 – Quantidade de crianças por turma/ ano 2017. 

Período Infantil Turma Total de alunos 

por turma 

Manhã II A 23 

 III A 25 

 III B 23 

 IV A 25 

 IV B 25 

 IV C 25 

 V A 32 

 V B 32 

Integral contraturno AEE 20 

Tarde III C 22 

 IV D 19 

 IV E 20 

 V C 22 

 V D 22 

 V E 22 

 V F 32 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

  

 A gestão conta com uma diretora, uma assistente pedagógica e duas coordenadoras 

pedagógicas, conforme mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 05 – Caracterização da Equipe gestora. 

Cargo/Função Formação inicial Especialização Tempo na U.E. Tempo na 

P.M.S.B.C. 

 

 

Diretora 

 

 

Pedagogia/Artes 

visuais 

 

Ludicidade/ 

Gestão, 

supervisão e 

orientação 

pedagógica 

 

 

 

1 ano e 4 meses 

 

 

23 anos 

Assistente 

pedagógica 

 

Pedagogia/Letras 

Direito 

educacional/ 

Planejamento 

participativo 

 

5 anos 

 

 

29 anos 

Coordenadora 

Pedagógica do 

regular 

 

Pedagogia 

 

- 

 

4 meses 

 

 

10 anos 

Coordenadora 

Pedagógica do 

polo de surdez 

 

 

 

Pedagogia 

 

Educação 

inclusiva/ 

Atendimento 

educacional 

especializado/ 

Educação 

especial com 

ênfase em D.A. 

 

 

 

3 anos 

 

 

 

 

10 anos 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 No apoio administrativo, trabalham duas oficiais de escola, uma permanece na secretaria e 

a outra fica responsável pela Biblioteca Escolar Interativa (BEI), como podemos observar: 
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Quadro 06 -  Caracterização  da equipe do apoio administrativo. 

Cargo/função Escolaridade Tempo na 

U.E. 

Tempo na 

 P.M.S.B.C. 

Oficial de escola 

– responsável 

pela Biblioteca 

Interativa Escola 

(BEI)  

 

 

Letras  

 

 

5 anos 

 

 

13 anos 

 

Oficial de escola 

-secretaria 

 

Pedagogia 

 

1 ano e 5 

meses 

 

3 anos e 1     

mês 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

            A escola realiza uma gestão participativa, onde todos opinam sobre as decisões tomadas. 

Todos, tanto a gestão, administração, professores e demais funcionários possuem um bom 

relacionamento e diálogo.  

  Uma vez por semana, as coordenadoras conversam individualmente com os/as 

professores/as, ou em pares, sobre as questões pedagógicas, dúvidas, encaminhamentos, reflexões 

e demais questões que necessitarem ser dialogadas. As formações continuadas com os/as 

professores/as e equipe da gestão, ocorrem no Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), às 

segundas-feiras das 18h:40 às 21h40.  

  Para que a coordenadora tenha acesso ao trabalho realizado pelos/as professores/as, é 

solicitado um “Diário de bordo”, caderno no qual os/as docentes escrevem diariamente sua 

prática pedagógica, elencando reflexões, ideias, erros, acertos etc. Posteriormente, a coordenação 

faz a devolutiva da leitura para que os/as professores/as deem continuidade ao trabalho. 

            A escola possui o Projeto Político-Pedagógico (PPP), que é elaborado anualmente por 

direção, professores, pais e outros membros da escola, existe este documento por escrito e todos 

os funcionários recebem uma cópia, nele constam informações como definições explícitas de 

objetivos e metas para o ano letivo, explicação sobre as atividades administrativas, financeiras e 

pedagógicas-didáticas da escola. Este PPP é utilizado para elaboração do Plano de Ensino, e 

durante o ano letivo, sempre que necessário, serve para consulta e norteamento do trabalho 

realizado. A avaliação da execução do PPP, é feita pela equipe de gestão da escola durante o ano 
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letivo, conforme surgem novas ideias, ações, os procedimentos usados são conversas e discussões 

com a equipe sobre esses assuntos. 

 Os Planejamentos pedagógicos são organizados nos horários de Hora de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC), quando os professores se reúnem com seus pares para discutirem 

em conjunto. As reuniões pedagógicas ocorrem três vezes ao ano, sobre os assuntos tratados, 

segundo informação da direção, depende da necessidade, pode ser feita formação, combinados 

sobre sábados letivos e a organização das atividades, nestas reuniões participam todos os 

funcionários da escola.  

 A equipe de gestão, preocupa-se sempre em observar as ações que foram bem  sucedidas 

ou não, e sempre que necessário, promovem conversas e planejamentos junto aos funcionários, 

para sanar as dificuldades e reorientar os trabalhos. 

 

4.2.1 Caracterização das professoras. 

 

  Quanto ao trabalho pedagógico, as professoras utilizam de projetos, atividades 

sequenciadas e atividades permanentes. Dispõem de autonomia para fazerem combinados entre 

si, organizarem suas salas de aula e flexibilizarem seus horários, conforme necessário. Para o uso 

do material didático, cada professora independente do período, possui autonomia para fazer uso 

coletivo ou individual com suas crianças. Nos últimos anos, o material escolar tem sido oferecido 

pela prefeitura. Na escola, as professoras elaboram o relatório individual das crianças 

semestralmente, para isso, seguem algumas orientações da equipe gestora, sendo que a avaliação 

consiste em observação e registro do desenvolvimento durante todo o processo da criança. 
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Quadro 07 – Caracterização das professoras (ensino regular) da escola “Rubi”. 

Cargo/função - 

Professoras  do 

ensino regular 

 

Formação inicial 

 

Especialização 

 

Tempo na 

U.E. 

 

Tempo na 

P.M.S.B.C. 

Prof.1  

   Pedagogia 

Educação 

especial D.A. 

Arte e 

educação 

 

 8 anos 

 

8anos 

Prof.2  

Pedagogia 

Alfabetização e 

letramento/ 

Psicopedagogia 

4 anos  8 anos 

Prof.3 Pedagogia  

- 

1 ano e 4 

meses  

5 anos 

Prof.4 Pedagogia Psicopedagogia 2 anos 2anos 

 

Prof.5 

 

Pedagogia 

Educação 

infantil/ 

Psicopedagogia 

18 anos 18 anos 

Prof.6 Pedagogia - 1 ano 1 ano 

 

 

Prof.7 

 

 

Pedagogia 

Educação 

inclusiva 

Educação 

infantil 

9 anos 10 anos 

 

Prof.8 

 

Pedagogia 

Educação 

infantil 

Psicopedagogia 

26 anos 31 anos 

Prof.10 Turismo/Pedagogia 

cursando 

             

            - 

1 ano 2 anos e meio 

Prof.11 Pedagogia  

- 

1 ano e 6 

meses 

2 anos e 6 

meses 

Prof.12 Pedagogia Psicopedagogia 7 anos 10 anos 

Prof.13  

Pedagogia/Letras 

Educação 

infantil 

7 anos 10 anos 

 

 

Prof.14 

 

 

Pedagogia 

Educação 

inclusiva 

Educação 

especial 

 

11 anos 

 

19 anos 

Prof.15 Pedagogia - 1 ano 10 anos 

Prof.16 Pedagogia Psicopedagogia 4 meses 19 anos 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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   Além destas, professoras do Apoio Educacional Especializado (AEE) – Deficiência 

Auditiva (DA) formam o próximo quadro: 

Quadro 08 – Caracterização das professoras de AEE -DA, da escola “Rubi”. 

 

Cargo/função - 

Professoras  do 

Contraturno -

AEE - DA 

 

Escolaridade 

inicial 

 

 

 

Especialização 

 

 

Tempo 

na  

U.E. 

 

Tempo na 

P.M.S.B.C. 

 

 

 

Prof.1 

 

 

 

Pedagogia 

Educação especial 

Surdez/ 

Psicopedagogia 

Neuropsicopedagogia/ 

Atendimento 

educacional 

especializado/ 

Tecnologias assistivas 

 

 

 

5 anos 

 

 

 

25 anos 

Prof.2 Pedagogia - 

 

1 ano  

8 anos 

 

 

Prof.3 

 

 

Pedagogia 

 

 

Psicopedagogia/ 

LIBRAS 

1 ano e 

6 meses 

        

 

       6 anos 

Prof.4 Pedagogia Psicopedagogia 2 anos 15 anos 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

             Na escola “Rubi”, há professoras substitutas, que suprem as faltas de professoras por 

diversos motivos: falta abonada, licença médica, licença prêmio etc. Essas profissionais compõem 

o quadro abaixo: 

Quadro 09– Caracterização das professoras substitutas, da escola “Rubi”. 

Cargo/função - 

Professoras  

Substitutas 

 

Escolaridade 

 

Tempo na  

U.E. 

 

Tempo na 

P.M.S.B.C. 

Prof.1 Pedagogia 1 ano 10 anos 

Prof.2 Pedagogia 3 anos  15 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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4.2.2 Caracterização dos demais profissionais da escola “Rubi”. 

     

   Para preparar a merenda, fornecida pela prefeitura da cidade, há na escola uma 

cozinheira e uma auxiliar de cozinha, ambas trabalham em empresa terceirizada pela prefeitura. 

Sendo assim, conheceremos mais sobre elas a seguir: 

 

Quadro 10 – Equipe da cozinha. 

Cargo/função -  Escolaridade Tempo na  

U.E. 

Tempo na 

Empresa 

terceirizada 

Cozinheira Ensino médio 14 anos 3 meses 

Auxiliar de 

cozinha 

Ensino médio 6 anos 3 meses 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

            Observamos na escola “Rubi”, uma grande preocupação com a limpeza dos espaços. Para 

que essa organização seja mantida, uma equipe de auxiliares de limpeza, sendo duas funcionárias 

da prefeitura e quatro de empresa terceirizada, trabalham em tempo integral.                  
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Quadro 11 – Equipe da limpeza. 

Cargo/função -  Escolaridade Tempo na  

U.E. 

Tempo na 

PMSBC ou na 

Empresa 

terceirizada 

Auxiliar de 

limpeza PMSBC 

Ensino médio 10 anos 13 anos 

Auxiliar de 

limpeza PMSBC 

Ensino médio 3 anos 13 anos 

Auxiliar de 

limpeza 

terceirizada 1 

Ensino 

fundamental II 

incompleto 

 

1 ano e 6 

meses 

 

5 anos 

Auxiliar de 

limpeza 

terceirizada 2 

4º ano 

fundamental I 

 

 

5 anos 

 

 

5 anos 

 

Auxiliar de 

limpeza 

terceirizada 3 

7º ano ensino 

fundamental II 

 

15 dias 

 

7 anos 

Auxiliar de 

limpeza 

terceirizada 4 

Ensino médio 

incompleto 

 

15 dias 

 

1 ano e 7 

meses 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

4.2.3 Infraestrutura da escola.  

  A estrutura da escola é a mesma desde sua inauguração, porém, houveram alguns reparos 

e manutenções. No quadro abaixo, podemos observar a infraestrutura atual: 
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Quadro 12 - Infraestrutura da escola “Rubi”. 

Locais  Quantidade 

Secretaria 1 

Sala dos professores 1 

Diretoria 1 

Sala da coordenação 1 

Salas de aula 9 

Sanitário para adultos 2 

Sanitário para crianças 6 

Sanitário para a diretora 1 

Pátio interno 1 

Cozinha 1 

Dispensa 1 

Refeitório 1 

Biblioteca Escolar Interativa 1 

Ateliê 1 

Brinquedoteca 1 

Cozinha Educacional 1 

Lavanderia 1 

Jardim de inverno 2 

Parque infantil 3 

Quadra descoberta 1 

Almoxarifado 2 

Teatro de Arena 1 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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 A seguir, veremos alguns dos espaços da escola:   

 

                                                  Figura 09 - Lado externo das salas de aula. 

 

                                                Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

  

             Somente as crianças do contraturno têm um período de sono na escola. Esse momento ocorre logo 

após o almoço, aproximadamente às 11:30h. 

 A sala do contraturno é organizada com colchões, travesseiros, edredons. Neste local, as crianças 

permanecem até 13:00h, quando são encaminhadas para as salas do ensino regular. 

 

    Figura 10 – Sala arrumada para a “hora do soninho.” 

 

 

 

 

 

           

    Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 
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                           Figura 11 – Sala de aula 1. 

    

                                       Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 Figura 12 – Sala de aula (2).                              Figura 13 – Sala da diretora. 

      

   Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                   Fonte: Foto do acervo da pesquisadora .   

 Figura 14 – Sala das coordenadoras.                                      Figura 15- Secretaria da escola. 

                                   

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                                       Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.         
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     Figura 16 – Sala das professoras.                                        

      

     Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.              

 Na parte interna da escola, há dois grandes jardins de inverno, as crianças podem ter 

acesso a eles junto a suas professoras, no local, também são cultivadas algumas plantas, e já 

foram criados animais como uma tartaruga e um jabuti. 

 A biblioteca foi reformada no ano de 2001, o acervo é formado por livros infantis, infanto-

juvenis, pedagógicos, e das áreas da saúde, biologia, artes e geografia.  

 

 Figura 17 – Jardim de inverno.                        Figura 18 - Biblioteca Interativa Escolar (BEI). 

         

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

  

 O ateliê de artes foi reformado no ano de 2010, é um espaço pensado para a realização de 

diversas atividades artísticas, com um mobiliário adaptado para contribuir com a autonomia dos 

pequenos/as. 
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 A brinquedoteca também possui um amplo espaço, porém, este local necessita ser 

replanejado, pois no momento, está sem propostas pedagógicas adequadas. Quanto a isso, a 

diretora “Topázio” relatou que irá formar comissões entre as professoras, para adequar e planejar 

novamente não só a brinquedoteca, como outros espaços da escola. 

 

Figura 19 – Ateliê de Artes.                                       Figura 20- Brinquedoteca. 

                        

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                          Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

          

             Outro lugar planejado para as crianças é a cozinha educacional. Nela, muitas receitas 

culinárias são realizadas, com a participação ativa das crianças. Os móveis e equipamentos são 

comprados através das verbas recebidas do convênio com a Prefeitura de São Bernardo e do 

Plano Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

                                        Figura 21 – Cozinha educacional. 

 

                                            Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 
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           Na cozinha onde é preparada a merenda das crianças, o espaço é amplo e segue as normas 

de higiene. O refeitório é composto por mobiliário adequado  à faixa etária das crianças, além 

disso, está em bom estado de conservação.  

             Fora isso, há na escola duas salinhas destinadas ao almoxarifado. Nestes espaços, são 

guardados materiais como diversos papéis, alguns brinquedos, tecidos etc. 

      Figura 22 –   Cozinha da escola.                    Figura 23 – Refeitório da escola.           

                       

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                 Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

             O teatro de arena “Areninha”, nome escolhido em eleição pelas crianças e funcionários 

da escola, está localizado no piso inferior e o acesso é feito através de escada que fica no pátio 

interno. O local é utilizado para apresentações, palestras da Unidade Básica de Saúde (UBS), 

entre outros. 

Figura 24 – Teatro de arena da escola “Areninha”. 

 

                                              Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

            Na escola há três banheiros destinados ao uso das meninas e três para os meninos, já para 

as professoras existem outros dois banheiros disponíveis e um para a diretora. 

               O espaço externo da escola “Rubi” é bastante interessante. Nesta área há três parques, 

todos compostos por areia no chão e brinquedos distribuídos, como escorregador, trepa-trepa, 



85 

 

pneus, entre outros.  A quadra está situada ao lado deste espaço, tanto o parque, quanto a quadra 

não possuem cobertura. No interior da escola há um pátio, utilizado para atividades diversas: 

brincadeiras de corpo e movimento, apresentações e outras atividades. 

Figura 25 - Parque da escola (1).    Figura 26 – Parque da escola (2).         

                                     

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                                    Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                 

                                               Figura 27 - Parque da escola (3) 

 

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.      

            

 Figura 28 – Quadra da escola.                                      Figura 29 -  Pátio interno. 

             

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                            Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 
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              A horta, localizada ao lado de um dos parques, possui canteiros e algumas árvores 

plantadas como: bananeira, laranjeira e goiabeira. Frequentemente é usada por algumas 

professoras, principalmente em atividades atreladas aos projetos trabalhados com as crianças. 

                                                 Figura 30 – Horta da escola. 

 

                                                   Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

  

4.2.4 Participação das famílias na escola. 

   No cotidiano escolar, observamos que a partir do ano de 2014, segundo o Projeto Político-

Pedagógico (PPP), a escola “Rubi” começou a investir no estabelecimento de maiores vínculos 

com a comunidade, devido a pouca participação dos familiares no trabalho escolar. Muitos pais, 

avós, mães e irmãos das crianças, puderam estar na escola, para ensinar aos pequenos/as uma 

receita culinária, alguma arte, plantar na horta etc. As famílias demonstraram-se entusiasmadas e 

querem que a escola proporcione mais momentos de interação como estes. 

  Sobre a Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho de Escola, cada um possui 14 

membros, compostos por profissionais da gestão, algumas professoras e familiares das crianças. 

Os pais que participam da APM são bastante participativos e gostam de auxiliar sempre que 

solicitados.  

           Nesta escola acontecem durante o ano quatro reuniões de pais, as professoras de cada sala 

conduzem sua reunião, na própria sala de aula, ou em outro ambiente da escola, conforme 

desejarem. Existe uma pauta coletiva, mas as professoras possuem autonomia para agregar 

assuntos que julguem pertinentes, em relação a frequência dos pais nas reuniões, esta tem 

aumentado durante os últimos anos, porém ainda não é o desejado.  
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 Somando-se a isso, são realizados durante o ano, 3 sábados letivos, que envolvem as 

famílias em atividades com as crianças e funcionários. Os sábados letivos, também têm se 

tornado ótimas oportunidades para ocorrer a integração escola-família. São realizadas propostas 

como Teatro na escola, Dia da família e Semana da educação. Com este trabalho, a equipe escolar 

espera contribuir para que a relação escola e família seja cada vez mais harmoniosa. 

 

4.3 Caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Os sujeitos de nossa pesquisa foram uma professora de educação infantil e duas mães de 

crianças cujos filhos são alunos dessa professora. Para preservar a identidade dos sujeitos, 

atribuímos a eles nomes de pedras preciosas: Diamante – professora; Esmeralda - mãe 1 e Jade – 

mãe 2. 

Quadro 13 – Caracterização da professora.  

Nome Idade 

 
Estado 

Civil 

 

Formação 

inicial 

Especialização Tempo de 

magistério 

Local de 

trabalho 

Diamante 37 casada Pedagogia Educação 

especial com 

ênfase em D.A. 

7 anos Prefeitura 

Municipal 

de São 

Bernardo 

do 

Campo 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Quadro 14 – Caracterização das mães. 

Nome Idade Estado 

civil 

Formação Local de trabalho 

Esmeralda 42 casada Jornalismo Jornalista 

 

Jade 

 

49 

 

casada 

 

Ensino 

Médio 

Gerente de loja por 

20/anos/atualmente 

dona de casa 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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Como especificado no quadro, três sujeitos participaram da pesquisa, uma professora de 

educação infantil e duas mães. A professora Diamante é casada e tem um filho. Graduada em 

Pedagogia, cursou pós-graduação Lato Sensu em Educação especial, com ênfase em Deficiência 

Auditiva. É concursada efetiva na rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo há 7 

anos. Diamante é uma pessoa muito prestativa, competente e dedicada. Costuma compartilhar 

suas aprendizagens e experiências com suas colegas de profissão, também possui uma boa 

relação com as famílias das crianças com as quais trabalha. 

Uma das mães entrevistadas, Esmeralda, tem 42 anos, é casada e tem 2 filhos. Formada 

em jornalismo. Atualmente, trabalha como jornalista na cidade de São Paulo. Esmeralda é 

bastante participativa e questionadora, gosta de saber dos acontecimentos relacionados a escola, 

porém no momento, não dispõe de tempo disponível como gostaria. 

Jade é a outra mãe entrevistada, com 49 anos, casada e tem um casal de filhos. Cursou o 

ensino médio e segundo relatou, gostaria de ter seguido na graduação, porém, hoje diz não ter 

mais esse desejo. Trabalhou por 20 anos como gerente de loja.  Atualmente, dedica-se à casa e 

ao cuidado com os filhos. Procura ser  uma mãe presente nas atividades proporcionadas na  

escola. 

 

4.4 As observações das reuniões. 

A escrita das observações das reuniões, foi feita na 1º pessoa, por ter sido a própria 

pesquisadora quem foi a campo e observou as reuniões de pais. 

Antes de iniciar as observações, conversei com a professora sobre minha pesquisa e a 

possibilidade de durante o ano letivo, acompanhar as reuniões de pais de sua sala. Expliquei 

passo a passo como seria todo o processo: observação das reuniões, entrevistas com as mães e 

diálogo com a mães e professora. As mudanças ocorridas a partir da 2º reunião, foram feitas 

mediante conversa com a professora, após entrevistas com as mães. As intervenções feitas, 

foram realizadas de acordo com a aceitação da professora, respeitando sua opinião e decisão.  

Era início do ano letivo, a sala da professora estava composta por 19 crianças 

matriculadas, sendo uma sala com quantidade reduzida de matrículas, por conter 3 crianças 

surdas. 
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Iniciei as observações na primeira reunião do ano, dia 06/02/2017 às 14h00 na Escola 

Municipal de Educação Infantil “Rubi”.  A reunião ocorreu na própria sala da professora. Ela 

organizou o local da maneira como fica todos os dias, cadeiras ao redor das mesas e na lousa 

apenas registrou “Reunião com pais – 06/02/2017 – leitura da pauta”.  

 

Figura 31 - 1º Reunião, organização da sala (1).    Figura 32- 1º Reunião, organização da sala. (2) 

        

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                     Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 

Inicialmente, os familiares das crianças de todas as salas foram recebidos pelos gestores 

no anfiteatro da escola denominado “Areninha”: diretora, assistente de direção e coordenadores 

pedagógicos.  Após se apresentarem, a diretora Topázio agradeceu a presença de todos, falou 

sobre a importância da participação da comunidade na APM, Conselho de Escola e incentivou 

para que participassem. Logo após as professoras foram apresentadas, e os familiares das 

crianças encaminhados para as salas com a respectiva professora de sua/s criança/s.  

Ao entrarem na sala, foram se sentando nas cadeiras que estavam ao redor das mesas. 

Compareceram 13 mães, 1 pai, 1 avó e 1 tia. A professora apresentou-se, falou de sua formação e 

experiência no magistério, apresentou também a professora intérprete de LIBRAS que trabalha 

na sala e a auxiliar. Informou que como é uma escola polo de surdez, a aprendizagem é a todo 

tempo mediada pela professora de LIBRAS, fazendo a tradução e agregando conhecimentos da 

língua para todas as crianças. A professora Diamante seguiu a pauta elaborada pela direção, com 

os assuntos da reunião previamente estabelecidos. Entregou o regimento interno da escola aos 

familiares, falou sobre a necessidade de estarem atentos ao horário de entrada e saída das 
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crianças, respectivamente às 13h00 e 16h50.  Explicou também que o transporte escolar retira as 

crianças às 16h40 para  melhor organização, evitando tumulto.  

Diamante avisou a respeito do recesso escolar que seria entre os dias 10 a 21 de julho. 

Falou sobre a questão de envio de medicamentos na escola, que só é permitido mediante receita 

médica, e que o medicamento deveria ser entregue na secretaria da escola. Solicitou a 

apresentação de atestado médico, no caso de a criança necessitar ausentar-se da escola devido 

alguma doença. 

A professora perguntou se os pais tinham alguma dúvida, como ninguém demonstrou 

questionamentos Diamante prosseguiu com a pauta. Esclareceu que o uniforme e material 

escolar ainda não haviam sido entregues pela prefeitura, desta forma, as crianças deveriam ir 

para a escola com roupas confortáveis. Nesse momento, uma mãe fala que o uniforme nunca é 

entregue no início do ano, então a professora diz que a direção da escola não sabe a data certa da 

entrega. Reforçou a necessidade de os familiares verificarem frequentemente o cabelo das 

crianças, devido a pediculose, e se necessário, realizar tratamento adequado. Além desse 

cuidado, solicitou que duas toalhinhas fossem enviadas para uso das crianças, uma para 

escovação e outra para lanche, reforçou a necessidade de serem trocadas diariamente. Algumas 

mães perguntaram se era preciso colocar elástico na toalhinha de escovação, e a professora disse 

que seria melhor. Diamante comunicou, que as crianças comem exclusivamente o lanche 

fornecido pela prefeitura, em casos de restrição alimentar, os responsáveis deveriam encaminhar 

para a escola a prescrição médica, para que o alimento específico fosse providenciado pela 

prefeitura. Comentou sobre o dia do brinquedo, que aconteceria todas as sextas-feiras. Neste dia, 

as crianças poderiam escolher um brinquedo de casa para levar à escola, porém, haveria um 

bilhete explicativo sobre o dia do início. A professora falou da importância do uso da agenda, 

como um dos meios de comunicação entre escola e família, o caderno para este fim seria 

fornecido pela escola.  

Os familiares permaneciam sentados, escutando as informações transmitidas pela 

professora. Mais uma vez ela pergunta se há alguma dúvida e ninguém se manifestou. Diamante 

continuou e falou sobre o uso de chupetas e mamadeiras, aconselhando os familiares que aos 

poucos fossem retirando-as das crianças, e que no horário de aula, esse uso não seria 

incentivado. Sobre a adaptação, a professora entregou um bilhete específico, orientando que na 
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primeira semana, as crianças permaneceriam na escola até as 15h00. Ao final, solicitou que todos 

assinassem a lista de presença e agradeceu o comparecimento. Logo após, os responsáveis pelas 

crianças foram levantando, assinando a lista e se despedindo da professora. 

              A segunda observação deu-se em 31/03/2017 às 15h00 na escola “Rubi”, era a 2º 

reunião de pais Desta vez, a professora organizou as cadeiras da sala em círculo para receber as 

famílias, não escreveu nada na lousa. 

Figura 33 – 2º Reunião, organização da sala. 

 

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 Compareceram 10 mães, 1 avó e 1 pai, os familiares entraram na escola e foram 

diretamente para a sala de aula. Desta vez a reunião aconteceu em roda, a professora agradeceu a 

presença de todos, entregou a lista de presença para que fossem assinando. Iniciou comentando 

sobre os assuntos da pauta, previamente organizada pela direção e professoras no HTPC. Falou 

de não poder entregar a criança, se a pessoa que for buscá-la não estivesse entre os autorizados 

pelos responsáveis. Disse que houveram alguns casos de piolho na escola, então solicitou aos 

responsáveis que averiguassem a cabeça das crianças. A professora Diamante orientou que as 

crianças não fossem para a escola com pulseiras, cordões e também que os responsáveis 

olhassem diariamente as agendas, devido a bilhetes e comunicados da escola. Retomou a 

informação, de que as crianças só poderiam alimentar-se com os alimentos oferecidos pela 

escola. Até este momento os responsáveis permaneciam sentados, recebendo as informações. 

Diamante disse que gostaria de esclarecer que em sua ausência, a professora de LIBRAS 

e a auxiliar de sala não poderiam substituí-la, pois a sala necessita de uma professora substituta, 

neste caso. Neste momento, algumas mães questionaram sobre a falta de professoras substitutas e  

por que isso ocorria. A professora assegurou que este é um problema em toda rede de ensino do 

município, pois atualmente há poucas professoras para substituir. Comentou sobre o período de 
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adaptação, que apesar de muitas crianças serem novas na escola, todas já estavam acostumadas a 

rotina. Explicou sobre o projeto “maleta de histórias”, e afirmou que irá permanecer este ano 

com o trabalho. Perguntou quem não conhecia esse trabalho, umas 8 pessoas levantaram a mão, 

então a professora explicou, que a cada semana uma criança leva um livro para casa, depois em 

roda de conversa, contam aos colegas sobre a história, personagens, quem leu para ela etc. Disse 

que este ano seriam livros de contos de fadas. Algumas mães e uma avó, comentaram que as 

crianças esperam ansiosas para levar livros para casa, pois é algo diferente, acham isso 

importante. 

A professora falou sobre outros projetos que estava trabalhando com as crianças: “De 

onde vem?” e “Animais da fazenda”, que estavam gostando de saber a origem do ovo, saber 

mais sobre a galinha, suas características e que pretendem fazer culinárias como omelete, bolo 

etc. Acrescentou que apresentou para as crianças a parlenda da galinha do vizinho, que todas já 

estavam cantando. Expressou sua vontade de levar as crianças para um local onde houvessem 

galinhas, animais de fazenda. Então, uma avó disse que em sua casa havia um quintal bem 

grande, com algumas galinhas, um bode, pássaros, e que se quisessem poderiam ir até lá. Neste 

momento, houve um burburinho na sala, pois todos ficaram eufóricos com o convite da avó. 

Duas mães se ofereceram para auxiliar a cuidar das crianças durante o passeio. Ficou acertado 

com a avó, combinarem um dia para visitarem   sua casa. 

Diamante falou sobre os cantinhos que foram montados na sala: cozinha, escritório, 

sendo destinados a momentos de brincadeiras na entrada (acolhimento) e em outros momentos 

da rotina. As plaquinhas da rotina e o calendário colados na parede, foram explicados como 

recursos usados diariamente, onde há também informações em LIBRAS, para que as crianças 

surdas pudessem acompanhar, e as ouvintes se apropriassem da língua de sinais. A biblioteca, 

quadra, ateliê e outros espaços também foram elencados como locais utilizados na rotina. Ao 

final, a professora mostrou aos familiares um mural colado na parede da sala, com fotos das 

crianças em diversas atividades, nos variados momentos da rotina escolar. Os familiares foram 

levantando de seus lugares e olhando as fotos, alguns comentaram: “olha só a carinha que ele 

fez”, “ela comentou dessa atividade em casa”.  

A terceira reunião ocorreu em 04/08/2017 às 13h00 na sala de aula, compareceram 12 

responsáveis, sendo 2 pais, 2 avós e 8 mães. Os preparativos ocorreram aproximadamente uma 
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semana antes, quando a professora entregou aos familiares o convite da reunião, e propôs às 

crianças fazerem um bolo de milho, para ser oferecido às famílias na recepção da reunião. 

Escolheu bolo de milho, pois usariam milho, leite e ovos, alimentos vindos do campo e de 

animais da fazenda. Segundo a professora, as crianças adoraram a ideia e os ingredientes foram 

fornecidos pela escola, para manter a surpresa aos pais. No dia anterior a reunião, fui até a escola 

e participei também da preparação do bolo de milho. Foram feitas 3 receitas, uma para ser 

degustada pelas crianças e outras duas, para serem usadas na reunião. As crianças ficaram 

sentadas nos banquinhos, enquanto a professora mostrava os ingredientes que seriam usados. 

Depois íamos chamando individualmente, para que colocassem também a “mão na massa”, 

quebrando ovos, colocando farinha, leite etc.  

Auxiliei a professora, ajudando a instruir as crianças. No final, todos nós experimentamos 

o bolo e reservamos os pedaços para o dia seguinte, na reunião.  

 

                                     Figura 34 - 3º Reunião, preparação do bolo (1).                            

 

                                    Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.              

 

 

 

 

 



94 

 

Figura 35- 3º Reunião, preparação do bolo (2).        Figura 36- 3º Reunião, preparação do bolo (3).                        

              

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                          Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 

Figura 37- 3º Reunião, degustação do bolo (1).         Figura 38- 3º Reunião, degustação do bolo (2).  

                      

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                       Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 

 No dia da reunião 04/08/2017, a professora preocupou-se em organizar as cadeiras em 

círculo, arrumou também uma mesinha, cobrindo-a com uma toalha azul, organizou dois 

refratários com pedaços de bolo de milho, duas jarras de suco de uva, guardanapos e copos 

descartáveis.  
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Figura 39- 3º Reunião, mesa para recepção.                  Figura 40- 3º Reunião, organização da sala. 

                       

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                                Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 Organizou uma mesa com as pastas de atividades das crianças, deixando-as à mostra. Em 

uma outra mesa, colocou as fotos de cada criança sentada no pônei, como lembrança do passeio 

realizado a Pousada dos pescadores. 

 

Figura 41- 3º Reunião, exposição do trabalho.           Figura 42- 3º Reunião, lembrança do passeio. 

                   

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                   Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 

  As famílias foram recepcionadas pela professora com bolo de milho feito pelas crianças 

no dia anterior e suco. Havia um leve som ambiente, com uma música de relaxamento. As 

cadeiras estavam dispostas em círculo e conforme as famílias iam chegando, a professora ia 

dizendo para se servirem.  
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                                   Figura43– 3º Reunião, disposição das cadeiras. 

 

                                   Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 

Os familiares foram se cumprimentando, pegando um pedaço do bolo, tomando o suco e 

muitos comentavam: “professora, ele falou tanto desse bolo ontem”, um pai disse: “ficou muito 

bom mesmo”, a avó falou: “passa a receita!” Após um descontraído momento de conversa entre 

os presentes, a professora iniciou a reunião. Entregou a pauta, elaborada por ela, onde estava 

escrito “Pauta reunião com as famílias de 04 de agosto de 2017.” Disse como foi o trabalho com 

as crianças sobre os animais da fazenda, dentre eles a galinha que come milho, bota ovos, a vaca 

que produz o leite, e por isso resolveram fazer um bolo de milho para seus familiares na reunião. 

Lembrou a importância de verificarem os pertences das crianças, como toalhas, guardanapos, e 

realizarem a troca quando necessário. Informou a respeito do blog da escola, escreveu o endereço 

eletrônico na lousa, pois algumas pessoas disseram que não conheciam ainda.  Informou, que 

além da mãe participante da APM que posta materiais das crianças no blog, uma professora da 

escola também iria auxiliar, para mantê-lo atualizado. 

Uma mãe disse que acompanha as publicações do blog, que acha uma maneira muito 

interessante de mostrar o trabalho, com momentos do dia a dia na escola. Foi lembrado pela 

professora, sobre o passeio feito à casa de uma avó, no mesmo bairro da escola, onde havia um 

bode, galinhas e as crianças viram os animais de perto, passaram a mão, observaram do que se 

alimentam, e até puderam alimentá-los também. Fora isso, a professora relatou que a avó 

preparou um bolo e todos comeram e se divertiram. Destacou que foi um momento muito rico de 
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aprendizagem para todos. A avó, imediatamente expressou sua satisfação em recebê-los, disse o 

quanto seu neto ficou alegre, em irem todos seus coleguinhas e a professora na casa de sua avó. 

Neste momento, um pai e uma mãe falaram que seus filhos falaram muito dessa visita, 

lembraram dos alimentos dados para as galinhas e que elas eram bem espertas. 

Além disso, a professora mencionou como havia sido o passeio que fizeram com as 

crianças na “Pousada dos pescadores”, o qual também fez parte do projeto da fazenda. Disse que 

no local, fizeram piquenique, as crianças viram vários animais, dentre eles andaram de pônei, e 

tiraram uma foto de cada um/a em cima do animal, para presentear as famílias e terem uma 

lembrança desse dia. Um pai exclamou que seu filho amou o passeio, e que ele gostaria de ir até 

o local para levar sua família. 

Prosseguindo, a professora disse que iniciaram um trabalho com as crianças utilizando 

jogos matemáticos, explicou sobre o jogo do boliche, no qual aprendem contagem, ordem, 

regras. Falou sobre as receitas culinárias que foram feitas no primeiro semestre, como o bolo de 

milho, omelete, ovo cozido e cuscuz. Comunicou que na próxima semana, na sequência do 

projeto animais da fazenda farão pizza, dentre os ingredientes estaria o queijo, produzido a partir 

do leite de vaca. Solicitou aos familiares que pudessem contribuir com os ingredientes, fossem 

até a lousa e marcassem o nome de seu filho/a na frente do alimento. Os ingredientes eram: 6 

discos de pizza, queijo, presunto, calabresa, molho de tomate, azeitona e tomate. Rapidamente 

duas mães levantaram e anotaram que uma traria 3 discos de pizza e a outra mais 3, um pai que 

trabalha na padaria se ofereceu para contribuir com o queijo, presunto e calabresa, outras três 

mães levariam molho de tomate, azeitona e tomate.  

Os familiares começaram a dizer que as crianças adoram quando tem receita. Uma mãe 

relatou que agora sua filha sempre quer ajudá-la a fazer receitas, separar ingredientes etc. A 

professora disse que acha muito importante que as crianças experienciem, pois a aprendizagem é 

mais significativa.  

Informou que no 2º semestre haveria um projeto coletivo da escola sobre “Mulheres 

pintoras” e apresentariam para as crianças obras das artistas Adria Moura, Minhau, Tarsila do 

Amaral e Beatriz Milhazes. Uma mãe expressou que achava muito interessante o trabalho da 

Beatriz Milhazes, pois viu na televisão. Outra mãe questionou se haveria exposição sobre este 

projeto para as famílias visitarem, a professora respondeu que sim, posteriormente enviaria um 
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bilhete explicativo. A professora disse que havia uma caixinha de sugestões para quem quisesse 

colocar sua opinião sobre a reunião, novas ideias, críticas, enfim que ficassem a vontade. 

Entregou os relatórios individuais de aprendizagem das crianças, para que os responsáveis 

lessem e assinassem. Além disso, distribuiu um papel contendo 3 questões, para que as famílias 

avaliassem a reunião.   

Ao final, alguns familiares ficaram conversando com a professora sobre seus filhos/as, 

alguns comeram mais bolo de milho, tomaram suco e apenas 3 pessoas escreveram na caixinha 

de sugestões, com as seguintes ideias: inserir jogos matemáticos no trabalho pedagógico, 

mudança no cardápio do lanche e diversificar o gênero dos livros trabalhados na maleta de 

histórias. 

Figura 44 - Visita a casa da avó. (01)                              Figura 45 - Visita a casa da avó. (02) 

          

Fonte: Foto cedida pela professora “Diamante.”    Fonte: Foto cedida pela professora “Diamante.” 

 

Figura 46- Visita a casa da avó. (03)                          Figura 47- Visita a casa da avó. (04) 

             

Fonte: Foto cedida pela professora “Diamante.”     Fonte: Foto cedida pela professora “Diamante.” 

 



99 

 

Figura 48-   Visita a casa da avó (05)                      Figura 49- Visita a casa da avó (06) 

         

Fonte: Foto cedida pela professora “Diamante.”   Fonte: Foto cedida pela professora “Diamante.” 

 

A quarta e última reunião do ano ocorreu em 07/12/2017 às 15h00, nas dependências da 

escola “Rubi”. Compareceram responsáveis por 18 crianças, sendo 4 pais, 2 avós e 12 mães. 

Previamente, a professora entregou os convites da reunião e no dia do encontro, organizou a sala, 

colocou as cadeiras em círculo, arrumou uma mesinha com bolachas e café, que solicitou na 

cozinha da escola. Conforme os familiares iam entrando na sala, serviam-se com os alimentos e, 

desta forma, sentiam-se bem recepcionados. A docente colocou, assim como na reunião anterior, 

som ambiente, de Música Popular Brasileira (MPB). Também notei que os familiares 

conversavam bastante entre si, pois haviam formado um vínculo durante o ano, entre os 

encontros, reuniões, muitos fizeram amizade. Até os homens que nas primeiras reuniões 

demonstravam-se mais quietos, nesta reunião ficaram bem à vontade, conversam e comentam 

sobre seus/suas filhos/as.  Após essa recepção, a professora disse aos pais que estava muito 

satisfeita e feliz, pois a sala estava cheia e isso demonstrava interesse e participação por parte das 

famílias.  
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Figura 50- 4º Reunião, pauta na lousa.                    Figura 51- 4º Reunião, diálogo com as famílias. 

    

Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                     Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 

Complementou que iniciaria a reunião de forma diferente, pediu para que todos a 

acompanhassem, indo até a biblioteca da escola. Quando chegaram lá, todos tiveram uma grande 

surpresa: a professora havia preparado um vídeo com vários momentos das crianças durante o 

ano, o qual seria postado no blog da escola. Foram filmados momentos nos quais as crianças 

faziam pinturas no ateliê, na quadra, na parede; momentos de culinária na cozinha educacional, 

no parque, no lanche, enfim os pais gostaram de ver seus filhos/as realizando diversas atividades, 

algumas mães se emocionaram e, no final, todos aplaudiram. 
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                                  Figura 52 – 4º Reunião, vídeo na biblioteca. 

 

                                    Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 Ainda na biblioteca, a professora falou sobre o trabalho realizado sobre as pintoras 

citadas anteriormente, como Camila Pavanelli ou “Minhau” apelido pelo qual é conhecida, 

grafiteira, artista urbana e que as crianças se interessaram muito pelos seus desenhos, tanto que 

retrataram um de seus grafites no muro da quadra da escola.  

Falou também da obra “O vendedor de frutas” de Tarsila do Amaral, sobre a qual as 

crianças realizaram uma releitura e usaram o desenho para estampar a capa da pasta de 

atividades. Também apresentou aos pais a pintora Adria Moura, que usa muitas cores em suas 

obras. Convidou as famílias a irem até a quadra, onde as crianças haviam feito uma pintura, 

retratando um grafite de gato feito pela artista “Minhau”. Os familiares saíram da biblioteca 

conversando entre si, comentando do vídeo, das imagens que viram de seus filhos na rotina 

escolar. Chegando a quadra, todos puderam apreciar a pintura que as crianças haviam realizado. 

A professora foi explicando que a pintura foi feita em dois dias, e que todas as crianças puderam 

participar. Muitas famílias tiraram fotos, ficaram encantados com o resultado. Entre as falas, uma 

mãe disse: “Ficou lindo professora! Nossa como eles capricharam!” 
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                              Figura 53– 4º Reunião, apreciação das pinturas.  

 

                               Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

Retornando à sala, a professora relatou sobre o interesse das crianças com o trabalho da 

maleta literária. Um pai disse, que seu filho queria que todos da casa lessem para ele, outra mãe 

falou, que a filha levou a maleta até na casa da avó pra ela ler o livro. Depois a professora 

mostrou uma exposição de jogos matemáticos que usaram com as crianças, como o jogo da 

joaninha, onde as crianças jogavam o dado e conforme o número que caísse, colocavam a 

quantidade de pintinhas; jogo do boliche; amarelinha; e o jogo da pizza. Disse que a utilização de 

jogos matemáticos, também havia sido uma sugestão colocada na caixinha de sugestões, da 

reunião anterior. Além dessa ideia, disse que também haviam colocado a sugestão de mudança 

no cardápio, porém explicou que os alimentos eram enviados igualmente para todas as escolas da 

rede, mas que havia informado a direção sobre a sugestão de mudança. Outra sugestão, foi 

mudança de gênero dos livros da maleta de histórias, mas a professora informou que para o 

próximo ano faria essas adequações.  Alguns familiares relataram que foi um ano muito bom 

para seus filhos, que aprenderam muito e chegavam em casa contando sobre tudo o que tinham 

aprendido no dia. A professora, disse que para ela também havia sido um ano bastante 

gratificante, e que a turma deixaria saudade. Informou que haveria uma festa de encerramento, 

falou um pouco sobre o trabalho com a língua brasileira de sinais (Libras), que foi muito 

satisfatório ver como todos os ouvintes se interessavam em aprender os sinais também. 

Familiares falaram, que gostaram muito de as crianças terem esse contato com as crianças 

surdas, e com a língua de sinais. Alguns falaram que até em casa seu filho/a fazia os sinais, e até 

os familiares estavam aprendendo.  
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Por fim, a professora entregou os relatórios das crianças, para os familiares lerem e 

assinarem. Foram assinando a lista de presença e despedindo-se, sendo que muitos ficaram 

conversando com a professora por mais um tempo, agradeceram, e duas mães disseram que 

gostariam que no próximo ano, suas filhas continuassem com a mesma professora. 

Figura 54 – 4º Reunião, leitura do relatório individual. 

 

                                   Fonte: Foto do acervo da pesquisadora.                              

4.5 Análise das observações e das entrevistas com as mães. 

 

4.5.1 Análise das observações. 

 

  Analisaremos as observações feitas durante as reuniões de pais. Elencamos as seguintes 

categorias:  preparação da reunião, interação família e escola e diversidade. 

Iniciaremos a análise sobre a preparação da reunião. Relativo a este aspecto, Galluzzi, 

(2009, p. 42) cita que “A escolha do local e a arrumação do mesmo para a reunião de pais devem 

estar de acordo com os objetivos e os comportamentos esperados pelos participantes naquele 

ambiente.” Observamos, que no decorrer das reuniões do ano, a forma como a professora 

organizou o espaço para recepcionar as famílias foi se alterando de acordo com as sugestões das 

mães entrevistadas e das conversas com a pesquisadora. Na primeira, a reunião ocorreu na 

própria sala da professora. Ela organizou o local da maneira como fica todos os dias, cadeiras ao 

redor das mesas. Na terceira reunião, os preparativos ocorreram aproximadamente uma semana 

antes, quando a professora relatou ter proposto às crianças fazerem um bolo de milho, para ser 
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oferecido às famílias na recepção da reunião. Escolheu bolo de milho, pois usariam milho, leite e 

ovos, alimentos vindos do campo e de animais da fazenda. Segundo a professora, as crianças 

adoraram a ideia e os ingredientes foram fornecidos pela escola, para manter a surpresa aos pais.  

No dia da reunião de 04/08/2017, a professora preocupou-se em organizar as cadeiras em 

círculo, arrumou também uma mesinha, cobrindo-a com uma toalha azul, organizou dois 

refratários com pedaços de bolo de milho, duas jarras de suco de uva, guardanapos e copos 

descartáveis.  

  Organizou uma mesa com as pastas de atividades das crianças, deixando-as à mostra. Em 

uma outra mesa, colocou as fotos de cada criança sentada no pônei, como lembrança do passeio 

realizado a Pousada dos pescadores. 

 As famílias foram recepcionadas pela professora com bolo de milho feito pelas crianças 

no dia anterior e suco. Havia um leve som ambiente, com uma música de relaxamento. As 

cadeiras estavam dispostas em círculo e conforme as famílias iam chegando, a professora ia 

dizendo para se servirem. 

Ao analisarmos as descrições das reuniões, fica-nos evidente o cuidado e preocupação da 

professora em modificar o espaço, tornando-o mais agradável para que as famílias se sentissem 

acolhidas e esperadas. Nesta linha de pensamento, recorremos novamente a Galluzzi (2009, 

p.42) a qual considera que “O ambiente preparado sinaliza para os pais que antes de sua chegada 

houve intenção e responsabilidade em recepcioná-los. Em situações como estas se retribui 

também com afetividade.” Fora isso, a autora revela-nos que “A música ambiente favorece o 

relaxamento e a preparação para o momento que irá acontecer.” 

Ainda no que se refere ao espaço, a pesquisa de Oliveira (2015a) indica-nos que o espaço 

físico adquire significados, pois vai indicando aos seus ocupantes, a probabilidade de ocupação 

ou não. 

Outra questão que merece ser analisada, foi o fato de a professora ter acrescentado a suas 

reuniões a entrega da pauta, como nos mostra o trecho a seguir: “Entregou a pauta, elaborada por 

ela, onde estava escrito “Pauta: reunião com as famílias de 04 de agosto de 2017.”  

Em consonância a Galluzzi (2009, p. 31) “A pauta norteia todo o processo da reunião. 

Deve se adequar ao tempo proposto para que a reunião não se transforme num monólogo.” Com 
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uma pauta de reunião menos extensa, a professora além de previamente informar as famílias 

sobre os assuntos a serem tratados, também propiciou um tempo maior para o diálogo e a 

participação dos presentes. 

Ainda sobre a preparação da reunião, a autora ressalta que “Não é necessário e nem deve-

se fazer todas as reuniões da mesma forma, pois anula a surpresa. Surpreendê-los é a nossa 

meta!” (GALLUZZI, 2009, p.71).  Baseando-nos neste pensamento, a professora foi muito 

assertiva quando “Complementou que iniciaria a reunião de forma diferente, pediu para que 

todos a acompanhassem, indo até a biblioteca da escola. Quando chegaram lá, todos tiveram uma 

grande surpresa: a professora havia preparado um vídeo com vários momentos das crianças 

durante o ano, o qual seria postado no blog da escola.” Ainda, “Convidou as famílias a irem até a 

quadra, onde as crianças haviam feito uma pintura, retratando um grafite de gato feito pela artista 

“Minhau”.  

Conduzindo a reunião desta maneira, as famílias puderam conhecer e adentrar outros 

espaços da escola, observaram de perto os trabalhos realizados e se familiarizaram mais com o 

ambiente. 

A categoria interação família e escola, revela-nos sobre como a escola e família podem 

aproximar-se. Sobre este aspecto Ribeiro (2015), entende que descortinar a família pertencente a 

comunidade escolar suscitou aos familiares compartilharem suas inquietações, críticas, ideias, na 

ascensão de uma escola melhor. 

Verificamos durante as observações na primeira reunião, que “Os familiares 

permaneciam sentados, escutando as informações transmitidas pela professora. Mais uma vez ela 

pergunta se há alguma dúvida e ninguém se manifestou.” 

Porém, a terceira reunião, passou a trazer mudanças, quando “Os familiares foram se 

cumprimentando, pegando um pedaço de bolo, tomando o suco e muitos comentavam: 

“professora, ele falou tanto desse bolo ontem”, um pai disse: “ficou muito bom mesmo”, a avó 

falou: “passa a receita!” Após um descontraído momento de conversa entre os presentes, a 

professora iniciou a reunião.”  Desse modo, entendemos que “[...] a relação entre escola e família 

necessita ser de respeito mútuo, o que significa garantir as possibilidades de as famílias exporem 

as suas opiniões, ouvirem e dialogarem com os docentes sem receios de serem criticados[...] 

(MAFFINI, MELLO; 2017, p.239). 
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Esta interação deu-se também no âmbito entre os próprios familiares, que passaram a 

manter maior comunicação e amizade. Como observamos no trecho: “Também notei que os 

familiares conversavam bastante entre si, pois haviam formado um vínculo durante o ano, entre 

os encontros, reuniões, muitos fizeram amizade. Até os homens que nas primeiras reuniões 

demonstravam-se mais quietos, nesta reunião ficaram bem à vontade, conversam e comentam 

sobre seus/suas filhos/as”.  Após essa recepção, a professora disse aos pais que estava muito 

satisfeita e feliz, pois a sala estava cheia e isso demonstrava interesse e participação por parte das 

famílias.” Além disso: “Alguns familiares relataram que foi um ano muito bom para seus filhos, 

que aprenderam muito e chegavam em casa contando sobre tudo o que tinham aprendido no dia. 

A caixa de sugestões foi outra iniciativa acrescentada pela professora, no decorrer das 

reuniões do ano: A professora disse que havia uma caixinha de sugestões para quem quisesse 

colocar sua opinião sobre a reunião, novas ideias, críticas, enfim que ficassem à vontade. 

Podemos dizer, que a caixa de sugestões foi mais uma estratégia usada pela professora. Uma 

forma de auxiliar as pessoas mais tímidas, a participarem e a expressarem suas opiniões de 

alguma forma. 

Colocar o conteúdo trabalhado e o vídeo apresentado aos familiares no blog da escola, 

demonstrou empenho da professora em buscar outra fonte, no caso tecnológica, para interagir 

com as famílias. Ver a figura das crianças, o que realizam na rotina escolar, costuma ser muito 

bem-vindo pelos familiares: “Uma mãe disse que acompanha as publicações do blog, que acha 

uma maneira muito interessante de mostrar o trabalho, com momentos do dia a dia na escola.” 

Falando da categoria diversidade, a escola pesquisada, intitulada “Rubi”, conforme dito 

anteriormente, atende algumas crianças surdas. Diante disso, durante a primeira reunião do ano a 

professora apresentou-se, falou de sua formação e experiência no magistério, apresentou também 

a professora intérprete de Língua brasileira de sinais (Libras) que trabalha na sala e a auxiliar. 

Informou que como é uma escola polo de surdez, a aprendizagem é a todo tempo mediada pela 

professora de Libras, fazendo a tradução e agregando conhecimentos da língua para todas as 

crianças.” 

É dever da escola acolher a diversidade,  

Dessa forma, as relações estabelecidas entre os profissionais da escola, desses 

com as crianças, com as famílias e com a comunidade, precisam ser norteadas 

por essa visão real da heterogeneidade – rica em contradições – que caracteriza 
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a sociedade e as escolas em geral, e cada creche ou pré-escola em particular 

(KRAMER, 1989, p. 22) 

 

E nessa riqueza que caracteriza a diversidade, é que as crianças da escola “Rubi” 

puderam estar imersas. O contato das crianças e suas famílias com as crianças surdas, só somou 

aprendizagens. Classificamos a oportunidade de aprender a língua de sinais e o contato direto 

com a professora de Libras e com as crianças surdas, foi um grande privilégio para os ouvintes 

bem como constatamos na fala da professora que informou que haveria uma festa de 

encerramento, falou um pouco sobre o trabalho com Libras, o quanto foi muito satisfatório ver 

como todos os ouvintes se interessavam em aprender os sinais também. 

Complementamos com o fragmento da observação: “Familiares falaram, que gostaram 

muito de as crianças terem esse contato com as crianças surdas e com a língua de sinais. Alguns 

falaram que até em casa seu filho/a fazia os sinais, e até os familiares estavam aprendendo.” 

A reunião de pais, demonstrou-se uma ótima oportunidade para que as famílias 

relatassem sobre a experiência de seus filhos/as estarem aprendendo outra língua. Interessante 

como até os outros componentes da família, que não convivem diariamente com as crianças 

surdas, vendo o interesse de seus/suas filhos/as, também passaram a sentirem vontade de se 

apropriar   mais   da   língua e compreendê-la melhor. 

Frente a esses apontamentos, encerramos esta parte da análise com Kramer (1989), a qual 

considera que a diversidade nos propicia buscar estratégias e atitudes, necessárias para que cada 

criança na sua especificidade, seja ela qual for, seja atendida.      

 

4.5.2 Análise das entrevistas 

Após combinar com as duas mães, que aceitaram participar da pesquisa, iniciamos as 

primeiras entrevistas. Estas ocorreram após a primeira reunião do ano, dia 16/03/2017, às 16h00, 

com a mãe Esmeralda, e dia 17/03/2017, às 15h00, com a mãe Jade. O local da entrevista foi o 

mesmo, uma padaria do bairro, local onde havia um espaço reservado para conversarmos. 

Depois de se acomodarem, a pesquisadora deu início as 10 perguntas da entrevista, com as duas 

mães, a saber: 

1 - Você acha importante que a escola faça reunião de pais? Por quê? 
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2 - Qual era a sua expectativa sobre a primeira reunião de pais realizada este ano? 

3 – Você sentiu-se acolhida quanto ao ambiente e receptividade da reunião? Explique. 

4 – O que você tem a dizer sobre os assuntos abordados na 1º reunião de pais? Explique. 

5 – A professora deixou de contemplar alguns itens? Quais?  

6 – O que você tem a dizer sobre o horário em que foi realizada a reunião? 

7 – A reunião permitiu a participação ativa dos pais? Explique. 

8 – De quanto em quanto tempo você acha que deveria haver reunião de pais? Por quê? 

9 – Você acha oportuna a periodicidade em que as reuniões acontecem? 

10 – Quais são suas sugestões para a próxima reunião? 

 

A segunda entrevista, aconteceu em 07/04/2017, com a mãe Esmeralda e dia 28/04/2017 

com a mãe Jade, ambas às 16h00, no mesmo local da entrevista anterior. Estando 

acomodadas, a pesquisadora iniciou a entrevista: 

 

1 - O que você destaca nesta reunião, em relação a primeira?  

2 – Você teria alguma sugestão para a próxima reunião?  

 

A terceira entrevista, ocorreu em uma das salas da escola “Rubi” com a mãe Esmeralda, 

no dia   11/08/2017, às 16h00, e com a mãe Jade, dia 18/08/2017, às 17h00. 

A pesquisadora, fez as seguintes perguntas: 

 

1 - Que pontos você destacaria, entre a primeira reunião e a segunda?  

2 – Você tem alguma sugestão para a próxima reunião? 

 

A quarta entrevista, aconteceu novamente em uma das salas da escola “Rubi”, nos 

seguintes dias e horários: 14/12/2017, às 15h30 com a mãe Esmeralda, e no dia 15/12/2017, às 

16h00 com a mãe Jade. A pesquisadora iniciou a entrevista: 

 

1 – Quais pontos destaca em relação a última reunião?  

2 – Percebeu mudanças durante as reuniões do ano?  

3 – Tem sugestões para as reuniões do ano que vem?  
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Ao fazermos uma leitura flutuante das respostas, de acordo com Bardin (2002) 

elencamos 4 categorias: Reunião de pais X Reunião de famílias; Gênero; Participação das 

famílias na escola e Formação. 

No que se refere a categoria Reunião de pais X Reunião de famílias, destacamos a 

seguinte fala: 

 

[...] Então a sugestão seria: reunião de famílias, reunião entre familiares 

e docentes, é muito mais justo com todas as mães que participam do que 

estar dizendo "reunião de pais". Eu entendo que aí tá querendo dizer pai 

e mãe, mas hoje em dia a gente vê que isso é resquício de uma sociedade 

patriarcal. Por que chamar de reunião de pais, quando na verdade quem 

vai mais é a mãe? Eu já deixei lá registrado no caderninho do meu filho, 

que deveria chamar reunião da família com os docentes, ou com o corpo 

docente, porque também não são mestres, são mestras a maioria. (mãe 

Esmeralda) 

 

Recorrendo a Szymanski (2003, p.43), podemos verificar que “O primeiro 

momento para conhecer a família é a observação. Nada mais é do que olhar. O que é 

olhar? É ver o que se mostra. Às vezes, fica mais fácil explicar alguma coisa dizendo o 

que ela não é”. Por meio da observação, além de outros aspectos, distinguimos os mais 

variados modelos de famílias existentes, evitando  julgamentos, preconceitos e modelos 

pré-formulados, de como uma família necessita formar-se. 

Observamos em outra fala da mãe Esmeralda, um ponto importante a ser refletido: 

[...] Bom primeiro eu quero pontuar uma coisa, eu acho errado que seja 

chamada reunião de pais e mestres, tendo em vista que vão mães e 

professoras, a maioria né. Eu até já registrei isso com a professora, e eu 

acho que não só a reunião, mas todos os bilhetes, todas as comunicações 

da escola deveriam pensar um pouco mais nesta questão, até porque tem 

famílias que não tem pais, só tem mãe, por exemplo, na verdade a minha 

sugestão, não é a minha sugestão, eu não inventei e não tirei do nada, 

existe um manual, o governo do estado do Rio Grande do Sulque fez, 

que é pra falar sobre essas questões e fala quão sexista é o nosso idioma. 

 

Diante do que a autora nos traz e a fala da mãe, compreendemos como 

frequentemente não é dada relevância a comtemplar os modelos de famílias existentes, e 

assim adequar a nomenclatura de “Reunião de pais” para “Reunião de famílias.” Como 

visto nesta pesquisa, tratamos sobre a história da família e suas transformações através 
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dos tempos. Desta forma, não é possível que a escola permaneça valorizando somente um 

modelo de família, como sendo o correto e “normal”, precisamente o modelo “nuclear”. 

Esse pensamento tonou-se ultrapassado e preconceituoso, visto que a escola deve ser um 

ambiente democrático e livre de discriminações.  

  Parreira (2013) em sua tese, traz contribuições quando descreve que a história da 

família não é algo linear, baseia-se no momento histórico e cultural em que está inserida, 

intimamente ligada às transformações políticas e sociais decorrentes no mundo. 

Ao encontro desse pensamento, Kramer (1989, p.19) aponta que: 

[...] entendemos que a escola não tem o poder de mudar a sociedade, 

mas, simultaneamente, ela não tem o mero papel de conservar 

mecanicamente essa sociedade. A escola de 1ºgrau e também a escola 

para crianças até 6 anos tem a função de contribuir, junto com as demais 

instâncias da vida social, para as transformações necessárias no sentido 

de tornar a sociedade brasileira mais democrática. 

 

Democracia esta, que carece permear a escola nas relações sociais, exercendo 

respeito as famílias das crianças. Acrescentamos a esta reflexão, novamente Kramer 

(1989), contribuindo com outro exemplo que pode tratar dessa diversidade entre as 

famílias:  

Estabelecendo um gancho entre trabalho familiar e a comemoração do 

Dia das Mães, pode-se selecionar o tema FAMÍLIA, resgatando a 

discussão das diferenças, neste caso as diferenças entre as famílias das 

crianças - a grande questão aqui é garantir a valorização de todos os 

modelos familiares (KRAMER, 1989, p. 57). 

 

Segundo a autora, aproveitar a presença das famílias na escola e tratar do tema 

“família” é de extrema importância e deve ser trabalhado da melhor forma possível. 

Conforme constatamos na entrevista concedida pela mãe, os membros da família que 

participam das atividades escolares de suas crianças, cada vez são mais diversificados. 

Cabe a escola articular-se e rever seus conceitos. Sabemos que mudanças não são fáceis, 

demandam tempo, resistências, mas são necessárias. Mais que isso, emergenciais no 

contexto que vivemos.   
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Verificamos na dissertação de Ribeiro (2015), a constatação em uma escola 

pesquisada, referente a mudança do nome “reuniões de pais” para “encontros familiares”, 

pautando-se em atender assuntos apresentados pelas famílias. Porém, a autora enfatiza 

que essa alteração de terminologia não representa somente troca de nome, mas sim, 

equivale a um compromisso assumido por todos, transformando as relações entre escola e 

família. 

Essas mudanças, quando ocorrem, são percebidas e podem aproximar ainda mais 

as famílias da escola. Percebemos isso perfeitamente, durante a fala: 

 [...] A distribuição da pauta em papel foi também um detalhe carinhoso, 

e lá estava escrito “Reunião com as famílias”, outro detalhe que 

demonstra acolhimento às mães, pais, avós etc. (mãe Esmeralda) 

 

A mãe utilizou muito bem a palavra “acolhimento”, pois é de fato, como a escola deve 

ser, acolhedora. Para a construção do vínculo entre escola e família, essa ação deve permear as 

atividades, ambientes e as relações das pessoas presentes na escola.  

Através de nossas analises, compreendemos que: 

Trata-se então, de pensar as famílias dos estudantes, que assumem 

configurações diversas a partir da realidade dos tempos atuais. 

Afirmamos ainda que as famílias dos alunos estão relacionadas a 

condições sociais e estilo de vida que traduzem os capitais cultural e 

social disponíveis. (LIMA, MACHADO; 2018, p.157) 

 

Segundo o/a autor/a, cabe à escola, instituição que deve trabalhar junto a essas 

famílias, acompanhar e acolher esta multiplicidade e realizar sua função diante da 

democracia e igualdade. Na categoria Gênero, compreendemos que mesmo estando no 

século XXI, este ainda é um tema bastante evitado e cercado de ressalvas ao ser tratado 

nas escolas. 

Segundo Vercelli (2017), os assuntos que envolvem a sexualidade devem ser 

discutidos na escola, desde a tenra infância. Ressalta que cabe ao/à professor/a abordar 

este tipo de questões, de maneira a responder corretamente, considerando a idade de cada 

um. Em relação a este aspecto, a mãe traz o seguinte apontamento:  
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[...] É só uma observação, mas não tem a ver nem com a reunião, não sei 

nem se tem a ver com a escola, ou com a sociedade em geral. Enfim, é 

uma coisa que meu filho trouxe da escola e enfim, também me chamou a 

atenção. Por mais que esta escola trabalhe a diversidade, e é uma escola 

que respeita bastante as diferenças e tal. É, no primeiro ano, me chamou 

a atenção que meu filho tinha na cabeça que não podia usar nada cor de 

rosa, porque era de menina. E não é uma coisa que a gente fala lá em 

casa. Antes da escola ele usava cor de rosa e não tava nem aí, depois que 

ele entrou na escola ficou uma coisa mais forte. Depois conversando 

com a professora, ai a gente foi trabalhando. Chegou um dia, que ele 

tava no auge do desespero, começou a pintar tudo de rosa, dizia: “-Não 

posso usar rosa! (mãe Esmeralda) 

 

Essa fala demonstra como a criança em meio às suas ações, necessita ser orientada sobre 

a questão das diferenças de gênero. 

Conforme Vercelli (2017) no ambiente escolar, os/as professores/as não devem ter receio 

de falar sobre gêneros masculino e feminino. Muitas vezes, as próprias crianças colocam suas 

dúvidas e acabam reproduzindo ações que aprendem no convívio social. Ainda segundo a autora, 

conforme a criança cresce, passa a ter mais curiosidades sobre a sexualidade.  

 O fato de a criança enfatizar em sua fala: “Não posso usar rosa!” Mostra o seu desespero 

em não aceitar realizar uma ação, provavelmente sem saber o porquê. Provavelmente, a criança 

foi instruída que rosa só poderia ser usada por meninas e não por meninos, sem maiores 

explicações.  

É essencial que a criança receba de sua família a devida atenção e explicação daquilo que 

deseja saber. Vemos nas palavras da mãe algo que a criança vai descobrindo e reproduz através 

das relações com os outros: 

[...] E a outra coisa, ele tem quatro anos, foi a questão do namoro, que as 

crianças já namoram. Ele disse pra mim que ele não quer namorar, que ele 

prefere ficar sem namorada. Enfim, é uma coisa que me chamou a atenção, que 

eu falei: “-Mas você sabe, que menino pode namorar com menino, e menina 

com menina?” Não fui eu que ensinei isso pra ele, então eu imagino que ele 

aprendeu isso na escola, com amiguinhos e amiguinhas, que já vem com essa 

coisa de menina com menino, e menino com menina, e só. Não sei de que forma 

a escola poderia contribuir, porque eu já mostrei pra ele, falei” -Tá vendo, 

aquela minha amiga, ela tá com uma menina. Também pode.” Do tipo “-Ah, 

legal!” “-Você sabe aquele   tio que você ama pra caramba? Então, ele namora 

um menino. (mãe Esmeralda)  
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A fala da mãe, demonstra sua preocupação em não somente esclarecer a dúvida da 

criança, sobre a questão do namoro. Quando diz que: “Mas você sabe, que menino pode namorar 

com menino, e menina com menina?” Claramente explica para a criança como essas relações 

podem acontecer, suas possibilidades. Preocupa-se em ensinar a criança a não discriminar e a 

conhecer uma realidade existente, nas relações ao seu redor.  

 

O desenvolvimento humano é um processo, que acontece na interação dos 

indivíduos em diferentes meios. No decorrer desse processo a escola tem papel 

fundamental para a construção da moralidade e principalmente de valores que 

vão influenciar o sujeito para toda a vida. (MAZZINI, BASTOS; 2016, p.68) 

 

A moralidade da qual as autoras nos falam, no caso da criança, é transmitida 

predominantemente pelo adulto, diante daquilo que acredita ser o certo ou errado. O grande 

problema, é a ausência de conversa e explicações para a criança, que recebe uma ordem 

impositiva de como deve agir. Nesta relação, evidenciamos a fala: 

 

[...] Tipo quebrar essas barreiras desde pequenininho, senão a cabeça da criança 

quando cresce, já vai crescendo com muito preconceito, e foi uma coisa que me 

chocou, quando ele ficou chocado. Quando aos quatro anos de idade, saber que 

era possível. Porque na escola eu sei que não é da professora, porque ela é super 

aberta, mas é dos coleguinhas. Acho que são coisas que, já que namoro é uma 

questão, então vamos falar de tudo, pode mulher com mulher, homem com 

homem, pra ficar sabendo desde cedo, e não crescer com preconceito sabe. Eu, 

na verdade, já me choco disso ser assunto para as crianças aos quatro anos, 

então se tá querendo saber, então vamos saber. (mãe Esmeralda)  

 

Nesta relação aberta com a criança, de reciprocidade e respeito a sua formação como um 

membro da sociedade, que a mãe expõe sua opinião sobre como o tema gênero deve ser 

abordado. Sem “amarras” e isento de “respostas fantasiosas”. Quanto a isso, Freire (1996, p. 20) 

aponta: “Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de 

discriminação. A prática preconceituosa de raça, de gênero ofende a substantividade do ser 

humano e nega radicalmente a democracia [...]” Frente a esta democracia que o autor apresenta, 

o papel da escola é promover a diversidade, valorizar o que todos trazem consigo, sua bagagem 

histórica, cultural e social.  
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Finalizando  este ponto da discussão, Galluzzi (2009, p. 94) assinala os benefícios de 

possuir uma relação de conversa aberta com a criança: “As vantagens são inúmeras, entre elas 

reconhecer o que é preconceito; meninos e meninas bem informados geralmente retardam o 

início da vida sexual; têm mais chance de entender que eles são responsáveis pela própria saúde, 

higiene e bem estar.”  

Frente a essa consciência posta pela autora, vale ressaltarmos que informar 

adequadamente a criança, não é somente um dever de escolas e famílias, mas 

predominantemente um direito de todo/a cidadão/ã. Formamos as crianças para a vida, para 

serem críticas e não ignorantes. 

Em continuidade, elencamos a categoria “Participação das famílias na escola.” A 

princípio, é relevante saber que de acordo com Parreira (2013), a questão da participação da 

família e da sociedade na educação é um acontecimento recente, e requer ruptura de paradigmas. 

Contemplando esse tópico, iniciaremos com as falas das mães, demarcando seu ponto de vista 

sobre as reuniões de pais: 

[...]Acho muito importante que a escola faça as reuniões de pais. Para 

entendermos como a escola funciona, as regras, os combinados. Eu sempre 

procuro participar e é bom, porque ficamos mais próximo da professora e 

sabemos como nossos filhos estão. (Mãe Jade) 

 

[...] eu acho que são três ou quatro por ano né? Eu acho que tinha que ser uma 

pelo menos a cada dois meses, pelo menos. (mãe Esmeralda) 

 

As mães trazem em suas palavras, algo bastante relevante para iniciarmos nossa análise: 

seu reconhecimento em relação a importância das reuniões de pais para a vida escolar de seus 

filhos. Essa é uma característica muito importante, pois compreendendo esse momento, 

consequentemente, o interesse e a participação tendem a ser atitudes permanentes. Neste 

contexto, Maffini, Mello (2017) mencionam que: 

Parece óbvio que essa participação vem somente a somar dentro do contexto 

escolar, tanto para os docentes como para as crianças e as próprias famílias. Ao 

adentrar neste contexto, a família consegue criar novas experiências com os 

próprios adultos e crianças assim, passa a criar a Figura de escola, 

compreendendo alguns movimentos, regras, propostas que antes não eram tão 

conhecidas. (MAFFINI, MELLO; 2017, p. 231) 
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Segundo as autoras, estando no “chão da escola”, as famílias conseguem visualizar 

melhor sua dinâmica e funcionalidade. Geralmente, quem mantém um contato mais rápido com a 

escola, pode tirar conclusões ou opiniões erradas sobre regras, combinados e sobre o próprio 

trabalho pedagógico realizado. 

Maffini, Mello (2017) acrescentam que este contato entre escola e família é um desafio 

diário, e que todos devem ter em mente, que o principal objetivo é o desenvolvimento e o bem 

estar   das   crianças. 

 Compreendendo a relevância da participação das famílias, conferimos que: 

São dois os principais objetivos da interação escola-famílias. De um lado, ela 

visa propiciar o conhecimento dos pais e responsáveis sobre a proposta 

pedagógica que está sendo desenvolvida, para que possam discutí-la com a 

equipe. De outro lado, essa interação favorece e complementa o trabalho 

realizado na escola com as crianças, na medida em que possibilita que se 

conheça seus contextos de vida, os costumes e valores culturais de suas 

famílias, e as diferenças ou semelhanças existentes entre elas e em relação à 

proposta (KRAMER, 1989, p. 100) 

 

Quando o assunto é a participação das famílias nas reuniões de pais, recorremos as 

seguintes falas das mães: 

 

 [...] prefiro uma reunião mais participativa, do que uma reunião onde só a 

professora vem pra contar as coisas né. A última reunião que teve eu achei 

legal, mas normalmente é a professora explicando ali, e a gente ali falando “tá 

bom”. (mãe Esmeralda) 

[...]achei que as famílias podiam ter participado mais, pois ainda foram muitas 

informações da professora. (mãe Esmeralda) 

[...] Acho que recebermos uma pauta seria uma boa...Abrir mais espaço para as 

famílias falarem e participarem também seria interessante. (mãe Esmeralda) 

[...]Pra mim o que foi diferente, é que foram menos informes. Tivemos um 

pouco mais de tempo para conversarmos. (mãe Jade) 

 

Nestas respostas, as mães entrevistadas realçam preferência em uma reunião participativa 

e destacam o que historicamente já relatamos nesta pesquisa, o fato as reuniões habitualmente 

serem unilaterais, enfatizando a fala do professor(a). Quando a palavra é direcionada somente ao 

professor (a), a família tende a sentir-se inferiorizada, como se não pudesse ter nada a contribuir. 
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Além disso, correm um grande risco de tornarem-se reuniões cansativas, desmotivando as 

famílias. Ao passo que,  

 

[...] as reuniões devem ser momentos de integração, onde as famílias tenham 

oportunidade de conhecer, sentir e refletir sobre o que as crianças fazem e 

aprendem na escola, e onde os profissionais da escola ouçam e respondam às 

dúvidas e críticas dos pais, criando um clima de debate e crescimento. 

(KRAMER, 1989, p.102) 

 

 Diante do exposto, verificamos vários aspectos de uma reunião em que as famílias 

possuem uma participação mais ativa. Nessa relação, os dois lados: família e escola ganham, 

pois as trocas de experiências e discussões, podem alavancar a qualidade do trabalho realizado.   

 A ausência de diálogo entre família e escola, pode trazer situações de 

desconforto, como bem exemplifica a mãe Esmeralda:  

[...] mas eu sinto que ainda tem alguma coisa que fica só no “rumor”, que os 

pais não têm coragem de expor, sabe? Que fica uma coisa do tipo, depois que 

acaba a reunião, um blá, blá, blá, sabe assim.  

[...] Então as pessoas às vezes têm aquela coisa assim, é um professor, eu não 

vou falar nada porque ele sabe tudo, eu não sei nada. 

 

 Na sequência da entrevista, a mãe traz uma sugestão para contribuir com a maior 

participação das famílias: 

 [...] E assim, uma outra sugestão, talvez é quando você vai pedir a opinião dos 

pais, as pessoas têm uma resistência pra falar, porque não estão acostumadas a 

ter esse espaço. Então talvez, a professora poderia falar assim: “-O que vocês 

acham?” E mesmo que ninguém fale nada, deixar o silêncio, sabe do tipo, pra 

esperar. Porque de repente, se uma pessoa quer falar, ela fica tímida, não fala 

nada. Talvez até elaborando, como é que eu vou explicar o que eu tô pensando 

aqui. Aí a professora fala: “-Ah então tá, vamos para o próximo tema.” Muito 

rápido, sabe, eu acho que deveria esperar um tempo, e não ficar pressionando, 

tipo: “-Ninguém quer falar?” Falou uma vez espera. Dar um tempo pra ver se 

alguém fala, sabe? (mãe Esmeralda) 

  

 A mãe coloca em pauta, a pouca ou em alguns casos, a falta da “voz” das famílias. 

Justamente em uma reunião de pais, algo que seria fundamental: o diálogo é um dos pontos de 

nossa análise. Sobre esse assunto, Freire (1996, p. 117) aponta que: 
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Por isso é que, acrescento, quem tem o que dizer deve assumir o dever de 

motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, 

responda. É intolerável o direito que se dá a si mesmo o educador autoritário de 

comportar-se como o proprietário da verdade de que se apossa e do tempo para 

discorrer sobre ela. (FREIRE, 1996, p. 117) 

 

               Relacionando a citação de Freire, podemos fazer uma reflexão sobre o importante papel 

que o/a professor/a deve assumir ao realizar uma reunião de pais. Deve ser alguém que abra 

espaço para que as famílias falem, tirem dúvidas, deem opiniões, críticas, enfim, que se sintam à 

vontade e estimulados a se posicionarem.  

  Observamos uma ideia de como isso poderia ocorrer, na fala da mãe Esmeralda: “[...] O 

que vocês acham? E mesmo que ninguém fale nada, deixar o silêncio, sabe do tipo, pra esperar.” 

Esse tempo de que a mãe nos fala, retrata de certa forma o respeito que deve existir entre 

professor/a e a família.  

                  Oportunizar momentos que as famílias se expressem, é sem dúvida uma forma desse 

“educador autoritário” demonstrar que as reuniões de pais devem ser democráticas, valorizando as 

falas das famílias. 

                  Para que esses avanços sejam alcançados nas reuniões de pais, sobretudo há uma 

característica que precisa estar presente no professor(a): a humildade. “Sem humildade 

dificilmente ouviremos com respeito a quem consideramos demasiadamente longe de nosso nível 

de competência” (FREIRE, 2009, p. 59). 

                   Ser humilde, exige que o/a professor/a, saiba acolher, ouvir as famílias, compreendendo 

seus anseios, respeitando suas origens. Sem julgamentos e intolerância ao diferente. É necessário 

prezar pelos saberes que todas famílias têm, independente do seu grau de instrução. São 

experiências e contextos de vida diferenciados, o que justamente incorpora riqueza de 

aprendizagens para todos. Com isso entendemos que “É necessário enxergar a partir da 

diversidade. Não apenas os pontos de fragilidade, mas a riqueza de respostas encontradas pelos 

grupos familiares dentro de suas culturas, necessidades e projetos.” (MAFFINI, MELLO; 2017, p. 

238).  

  Compreendemos que desta maneira, assim como foi exposto nas observações das 

reuniões, mudanças são possíveis e por vezes, fundamentalmente necessárias. Exemplo disso, 

verificamos nas percepções das mães durante as entrevistas: 
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[...] A caixa de sugestões foi interessante, a gente sente que tem mais espaço 

na escola. A professora também demonstrou estar aberta às perguntas e 

respondeu de maneira bastante profissional. A estratégia de cozinhar e os pais 

levarem os ingredientes também me parece uma porta de entrada para 

desinibir a participação dos pais e mães. (mãe Esmeralda) 

[...]Foi uma reunião muito acolhedora, senti que as famílias estavam bem 

entrosadas e a vontade. No decorrer das reuniões fomos formando um vínculo, 

isso uniu mais os dois lados, da escola e das famílias, trouxe mais confiança 

parece. (mãe Esmeralda) 

  [...]Gostei da caixinha de sugestões, achei essa reunião mais participativa. 

Adorei o bolo(risos). Acho que a docente esclareceu tudo aos responsáveis, 

adorei! (mãe Jade) 

[...]O modo de conduzir as reuniões foi muito satisfatória, para os pais não se 

sentirem constrangidos, em fazer perguntas simples...com ótimas respostas de 

esclarecimento. (Mãe Jade) 

 

              Conforme as mães disseram, percebemos que a participação mais ativa e protagonista 

das famílias, por si só, acaba favorecendo para desvincular a Figura das reuniões de pais, a 

momentos meramente informativos, de cobranças e ausente da efetiva cooperação das famílias.      

Visto que: 

  Quando os pais sentem -se acolhidos, orientados e não julgados ou cobrados, 

percebem que podem dividir com alguém, de forma verdadeira, o que estão 

passando. Há uma diferença muito grande entre cobrar e orientar. Você pode 

cobrar posturas e os pais saem sem saber o que fazer. Mas quando são 

orientados, percebem que as saídas são possíveis e oferecem benefícios na 

relação com os filhos (GALLUZZI, 2009, p.47).  

 

Frente a essas considerações da autora, identificamos através das palavras das mães 

entrevistadas, uma receptividade que passou a aparecer em suas falas, vinda da escola em direção 

às famílias.  

 [...]Teve diferença sim, e acho que foram evoluindo de uma para a outra. Acho 

que para mim foi a interação e participação dos pais nos encontros. Tivemos 

mais conversas para troca de informações de outros pais, em relação ao 

convívio com os amigos de seus filhos, vendo que a maioria dos acontecimentos 

se davam na casa dos outros, como na nossa. Foi uma bela troca de experiências 

e aprendizado das crianças. (Mãe Jade) 

[...]Sim, bastante. Tanto no acolhimento, na preparação da sala, o espaço mais 

aberto para as famílias participarem, tudo ficou diferente. Acho que as reuniões 

foram perdendo um pouco aquela coisa de muita formalidade, e ficando mais 

descontraídas e muita gente passou a falar mais.  E essa última reunião fechou 
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bem o ano. Apesar de terem coisas ainda a melhorar, sempre tem né, eu fiquei 

satisfeita. (Mãe Esmeralda) 

 

             As entrevistas, nos possibilitaram averiguar vários pontos a serem melhorados ou 

modificados na elaboração de uma reunião de pais. Ouvir as mães nos trouxe elementos da 

realidade a serem discutidos, e isso também é uma forma de democratizar a educação, com a 

ideia de acolher, não somente impor o que a escola pretende.  

             É gratificante considerar o que as observam e perceber falas como: “[...] E essa última 

reunião fechou bem o ano. Apesar de terem coisas ainda a melhorar, sempre tem né, eu fiquei 

satisfeita (Mãe Esmeralda)”. Essa colocação, faz entendermos que mesmo existindo aspectos a 

serem melhorados, os avanços foram expressivos. 

              Sobre a categoria formação para as famílias, buscamos compreender que, 

 A escola que pretende desenvolver práticas coerentes com uma pedagogia para 

a infância, transformadora e democrática, precisa refletir sobre a construção 

coletiva de um plano de formação que desconstrua a domesticação e 

acomodação, para emergir o sujeito, histórico e crítico (BORGES, 2016, p. 28).  

 

             Pautando-nos nas palavras da autora, vemos que o papel da formação dentro da escola, 

consiste em modificar práticas marcadas pela ausência da criticidade, participação e até mesmo 

pela falta da democracia.  

               Voltando nosso olhar para as entrevistas com as mães participantes desta pesquisa, 

destacamos a seguinte fala: 

 

[...]Uma coisa que eu acho que seria bem legal, que acontecia antes nas reuniões 

da APM, com a outra diretora, era uma formação que a gente tinha com ela. Eu 

acho que poderia ser uma sugestão também para a reunião de pais. Eu não sei, 

assim eu acho que também é uma coisa que envolve os pais de outra forma, 

porque você vai explicando como é que funciona a escola, e isso de alguma forma 

vai pelo menos despertar um pouco mais a vontade dos pais, de estarem junto. E 

isso acho que também ajuda as próprias professoras, para as pessoas entenderem 

o que está sendo feito né, porque tem aquela coisa, que muita gente acredita que 

na pré-escola a criança já tem que sair falando tudo, lendo tudo, e não é assim. 

Então acho que se de repente, tivesse esse momento de formação, que fosse de 

repente, uma coisa pequena sabe, mas não tão pequena, como às vezes é, que é 

passar um vídeo, ler um texto, porque podia ter um pouquinho mais de 

profundidade e de participação.(mãe Esmeralda) 
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             Analisando a fala da mãe, percebemos a importância e necessidade em momentos 

destinados a formação das famílias. Muitas vezes, um dos motivos para o afastamento das 

famílias das escolas, pode ser justamente pela falta de compreensão de como esta funciona, de 

seu trabalho pedagógico, tornando-se distante da realidade e do interesse de muitos (as). 

            Acrescentamos a necessidade, destas formações contemplarem assuntos pertinentes e que 

englobem os interesses que as famílias possuem, do contrário, pode transformar-se em 

formações sem sentido e pouco atrativas aos participantes. De acordo com Borges (2016, p. 26), 

“A formação também implica em estudar um aporte teórico que sustente o debate sobre as 

práticas.” 

             Diante do exposto, é preciso que haja fundamentação teórica adequada, que possa trazer 

explicações e repertório as famílias, auxiliando no entendimento do trabalho vigente na escola. 

Além disso, é uma oportunidade para as professoras (es) falarem a respeito do trabalho realizado 

com as crianças. Assim como a mãe coloca em sua fala: 

 

 [...] E isso acho que também ajuda as próprias professoras, para as pessoas 

entenderem o que está sendo feito né, porque tem aquela coisa, que muita gente 

acredita que na pré-escola a criança já tem que sair falando tudo, lendo tudo, e 

não é assim [...] (mãe Esmeralda) 

               

             Oportunizando formações para as famílias, sendo em dias de reuniões de pais, ou em 

outros momentos, averiguamos que todos ganham, tanto as famílias que podem esclarecer 

dúvidas e compreender o trabalho da escola como um todo, e também os profissionais da escola, 

que além de explanarem o trabalho pedagógico,  podem estimular a presença e participação das 

famílias  em outros momentos, como nas Associação de Pais e Mestres (APM), Conselho de 

Escola etc. 

             Um exemplo desta possibilidade de formação, encontramos na dissertação de Reis 

(2013) a qual relata que em uma escola pesquisada, mensalmente ocorre uma reunião 

denominada “Escola de formação de pais” onde a comunidade escolar, inclusive os pais, se 

reúnem e um profissional convidado conversa com os participantes sobre determinado assunto, 

de interesse de todos. 
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4.5.3 Análise de dados do círculo de cultura com as mães e com a professora. 

 

O diálogo entre a pesquisadora, mães e professora aconteceu no dia 18/12/2017 em uma 

sala de aula, da escola Rubi, às 17:00h. Na sala, estavam presentes somente as participantes. 

Sentaram nas cadeiras formando um círculo. Após estarem acomodadas, a pesquisadora iniciou a 

conversa, agradecendo a participação e pedindo que as participantes expusessem suas 

impressões.  

 Novamente, realizamos uma leitura flutuante do que foi registrado em consonância a 

Bardin (2002). Identificamos as seguintes categorias a serem analisadas: trabalho pedagógico, 

relação família e escola. 

Na categoria trabalho pedagógico, iniciamos com a fala da professora Diamante, que 

realizou a seguinte   reflexão:  

[...]A experiência em participar dessa pesquisa agregou muito em meu trabalho, 

me fez sair do óbvio de uma reunião tradicional de pais, que era só transmitir o 

conteúdo de aprendizagem das crianças. Me fez refletir o quanto seria 

importante preparar um ambiente agradável e acolhedor para recepção desses 

pais. Acredito até ter melhorado a relação entre os pais e eu professora, nos 

deixou mais próximos, na medida em que eles se demonstraram mais à vontade 

no ambiente que foi preparado, com a intervenção feita a partir da pesquisa 

realizada em sala ao longo do ano.  

 

Estimulante a narrativa da professora, principalmente porque reconhece uma positiva 

mudança em relação as reuniões de pais de sua turma. Mas, frisamos que estas alterações só 

aconteceram, porque a professora Diamante permitiu-se refletir sobre sua prática, acolheu 

sugestões da pesquisadora, e valorizou a aproximação das famílias no seu trabalho pedagógico. 

De acordo a isso, conferimos que: 

Na atualidade, no mundo e no Brasil, existe um intenso processo de 

aprofundamento dos laços que unem essas duas instâncias de socialização, com 

a escola reconhecendo na família um parceiro importante para a realização de 

suas finalidades (LIMA, MACHADO; 2018, p.150).     

 

Segundo as autoras, uma boa relação entre escola e família, traz benefícios tanto para a 

aprendizagem das crianças, que se sentem mais estimuladas e seguras, como promove benefícios 

aos pais, que passam a dialogar, contribuir e conhecer melhor o trabalho que a escola de seus 
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filhos oferece.   Por fim, favorece o trabalho do/a professor/a, que tendo a família ao seu lado, 

pode conhecer e compreender melhor seus contextos de vida, dialogar sobre a aprendizagem das 

crianças etc. 

Oliveira (2015a) salienta em sua pesquisa, a precisão de estimular os familiares a terem 

atuação real e ativa nas reuniões, com temas ligados ao trabalho pedagógico, desempenhado 

junto as crianças. 

Ao encontro deste pensamento, Reis (2013) em sua pesquisa de mestrado revela-nos que 

quando a família é considerada como uma parceira em potencial na elaboração do projeto, seria 

uma oportunidade para refletirem e constatarem a importância de sua participação em decisões 

político pedagógicas contribuindo para o trabalho com as crianças. 

Outro fato interessante, destacamos nas seguintes falas:  

 

[...]Eu destaco a maior participação das famílias, o nosso envolvimento nos 

projetos, pois nós ficamos mais informados, sobre o que estava sendo 

trabalhado com as crianças. Também o envolvimento das crianças, para que 

participassem de alguma forma. Achei isso importante também, porque ai as 

crianças entenderam o que os pais vieram fazer aqui na escola. (Mãe 

Esmeralda) 

  [...] Eu também gostei. Antes não tinha pensado nisso, em envolver as crianças 

na reunião, mas foi muito produtivo, teve significado pra eles, além de que eles 

amaram participar. (Professora Diamante)  

 

Elencamos nessas respostas, da mãe e professora, o protagonismo no trabalho 

pedagógico, tanto das crianças, quanto das famílias. 

 O fato de as crianças visitarem a casa da avó, das famílias contribuírem com ingredientes 

para as receitas culinárias e o bolo preparado com a participação das crianças são exemplos de 

como o trabalho conseguiu envolver todos de uma forma prazerosa e construtiva.  

 

Nesta perspectiva, a aprendizagem colaborativa perpassa a superação do 

paradigma da educação tradicional, aquela baseada na repetição e reprodução 

do conhecimento, a qual considera a criança como um indivíduo passivo no 

processo de construção do conhecimento. Assim, ao falar-se de participação 

mais colaborativa, entende-se que os pais também não devem estar somente 

como sujeitos passivos neste processo de aprendizagem de seus filhos, mas, 
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sim, ativos e atentos a tudo o que acontece e tendo autonomia para participar, 

dar sugestões, críticas etc. (MAFFINI, MELLO; 2017, p. 224) 

  

 A partir desse contexto mencionado pelas autoras, a criança torna-se também produtora 

na construção do seu conhecimento. Com isto, a educação transforma-se e passa a ter sentido aos 

pequenos/as que aprendem fazendo, construindo, manipulando e experienciando de variadas 

formas. Bem como os pais, passam a compreender melhor sua função como educadores junto a 

escola de seus filhos/as. Esse fato é essencial, pois conforme Almeida (2014) a educação de 

crianças pequenas, ainda é vista por muitas mães como um ambiente para mera guarda das 

crianças, facilitando para que estas possam trabalhar. 

 Referente a categoria relação família e escola, introduziremos a análise com a seguinte 

fala: 

 [...]Eu acho que foi uma oportunidade para me colocar, sobre a visão que tenho 

das coisas que acontecem na escola, e na vida escolar do meu filho. Gostaria 

que houvessem mais momentos assim, de pesquisa e de participação. (Mãe 

Esmeralda) 

 

 A mãe deixa claro sua satisfação em participar da pesquisa. Considera ter se aproximado 

mais do trabalho elaborado na escola, além de conseguir estabelecer um diálogo mais próximo 

com a professora. 

              Esta interação, gerou também um vínculo entre os próprios familiares. Como notamos 

na fala a seguir:  

[...] Mas penso, que até os mais tímidos e retraídos se soltaram mais. Percebi, 

durante minhas observações no decorrer das reuniões, como os pais fizeram 

uma certa amizade, quando se encontravam nas últimas reuniões, estavam mais 

descontraídos e sentindo-se a vontade no ambiente escolar. (Pesquisadora) 

 

[...]Verdade. (Mãe Jade) 

 

 O vínculo entre as famílias demonstrou ser um aspecto bastante positivo para promover 

a amizade e o sucesso das reuniões de pais, pois este elo contribuiu para que houvesse incentivo 

e entusiasmo em estarem presentes e ativos no trabalho escolar.  
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 Averiguamos a seguir, a opinião das mães no sentido do que foi conquistado pelas 

famílias, durante as reuniões do ano:   

 

[...]Para mim algumas sugestões foram atendidas, como ter mais diálogo com as 

famílias, que eu penso que isso é algo que antes não tinha muito. Tem coisas 

que não aconteceram, como momentos de formação, por exemplo, mas eu sei 

que também não dá pra fazer tudo de uma vez, mas tem que começar, como foi 

feito. (Mãe Esmeralda) 

 

 Como a mãe entrevistada cita, realmente o enlace entre escola e família não é uma ação 

que ocorre imediatamente, necessita de tempo e é um processo. Mas, deve ser iniciado, assim 

como: 

Entendemos que a escola não tem o poder de mudar a sociedade, mas 

simultaneamente, ela não tem o mero papel de conservar mecanicamente essa 

sociedade. A escola de 1º grau e também a escola para crianças até 6 anos têm a 

função de contribuir, junto com as demais instâncias da vida social, para as 

transformações necessárias no sentido de tornar a sociedade brasileira mais 

democrática (KRAMER, 1989, p.19). 

  

 Considerando essa citação, podemos inferir como as reuniões de pais de nossa pesquisa, 

permitiram ao longo do ano, contribuir para um maior elo entre as instituições escola e família. 

Compreendemos que ainda há muitas melhorias a fazer, mas os ganhos até o momento, 

demonstram reuniões mais democráticas. 

 Nesta relação constituída, é importante perceber a preocupação da professora a 

respeito do que ainda poderá ser feito. Com isso, mostra-se aberta as sugestões das 

famílias, quando responde:  

 

[...]Bem, eu acho que talvez trazer mais vivências para os pais, do dia-a dia na 

escola. Tipo com brincadeiras, jogos, tipo assim. Fica de ideia para as próximas. 

Ah! Também sobre sua sugestão, mãe Esmeralda, de formações para os pais, 

conversei com a diretora e ela gostou da ideia, porém ficará para o ano que vem, 

pois ela disse que seria interessante fazer uma pesquisa com os pais, sobre o 

assunto. (Professora Diamante) 
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 As famílias gostam de ter uma devolutiva do que propõem para a escola. Isso faz com 

que tenham vontade e prazer em continuar participando, e é estímulo para anunciarem a outras 

famílias essa experiência.  

 

4.6 Socialização da pesquisa durante a reunião pedagógica com a equipe escolar.  

 

Esta parte da pesquisa será escrita em 1º pessoa, por ter sido a própria pesquisadora quem 

realizou a apresentação durante a reunião pedagógica.  

Chegando ao fim dessa pesquisa, após me debruçar sobre todos os referenciais estudados, 

senti a necessidade de socializar com as profissionais da escola a respeito da minha pesquisa, 

pois todos tinham ciência do trabalho que realizei na escola.  Diante desta necessidade, combinei 

com a diretora Topázio, uma data para esta socialização. A apresentação ocorreu em 05 de 

outubro de 2018, durante a reunião pedagógica. 

Utilizei o espaço da sala das professoras, onde já haviam instalado o aparelho de televisão 

e o notebook. Além disso, os participantes já estavam acomodados nas cadeiras ao redor da 

mesa, estando propício o ambiente para a e apresentação. 

Preparei slides no powerpoint, e iniciei falando sobre as três perguntas que 

desencadearam minha pesquisa relacionada a reunião de pais.  Logo após, falei do objetivo geral, 

objetivos específicos e a hipótese da dissertação.               

 Figura 55 – Apresentação da pesquisa para a equipe escolar (01). 

 

                                 Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 
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Expliquei brevemente, os motivos que me levaram a escrever sobre esta temática, para 

que compreendessem minha escolha.  

Após isso, informei que realizei um levantamento de teses e dissertações escritas sobre 

reunião de pais na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES); no 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e no Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO).  Relatei que para minha surpresa, apenas uma dissertação do ano de 

2005, intitulada: “Família e escola na educação infantil: um estudo sobre reunião de pais”, cuja 

autora é Heloísa Helena Genovese de Oliveira Garcia, tratava diretamente do tema estudado.  

Discorri sobre a roda dos expostos, como o início da história da educação infantil no 

Brasil, sistema atrelado a caridade.  Nesta linha de pensamento, fui traçando toda a história da 

educação infantil brasileira, passando pelo marco da Constituição Federal de 1998, até 

chegarmos nos dias atuais.  

Acrescentei ao meu discurso, o histórico da educação infantil no município de São 

Bernardo do Campo e logo após, na escola “Rubi”, universo de minha pesquisa. Na sequência, 

falei um pouco sobre alguns pontos da constituição familiar no decorrer da história, da relação 

família e escola e por fim, da reunião de pais. 

Ao final, mostrei imagens e descrevi como aconteceram as quatro reuniões da professora 

“Diamante”, a qual acompanhei durante o ano de 2017. Fui mostrando algumas falas das mães 

entrevistadas, seus anseios, sugestões, críticas e posteriormente, como as reuniões foram se 

modificando e tornando a participação das famílias mais significativas. Fiz questão de esclarecer, 

que essas mudanças ocorreram, pois a professora “Diamante” acolheu as sugestões e 

demonstrou-se apta a mudar algumas de suas práticas.  

Ao final, expus quais seriam as categorias estudadas diante das observações e entrevistas. 

As professoras aplaudiram e algumas disseram estarem surpreendidas com meu interesse pelo 

tema, não muito pesquisado pelos profissionais da educação. 
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 Figura 56 – Apresentação da pesquisa para a equipe escolar (02). 

     

 

 

 

 

 

 

 

        

  Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

 

Analisando a apresentação, colocarei em pauta, algumas falas que surgiram. Falei sobre a 

questão da relação família e escola, disse que geralmente as escolas não são receptivas a 

participação das famílias, pois costumam não valorizar o que as famílias têm a dizer, 

dificultando essa aproximação. Foi então que a diretora Topázio exclamou: 

 

[...] Mas aqui em nossa escola, é diferente. Os pais têm total liberdade de 

participar e as questões são resolvidas democraticamente durante as reuniões de 

Associação de pais e Mestres (APM). Só não participa quer não quer.  

 

Uma professora disse: 

[...]Mas será que a gente quer mesmo a participação das famílias?  

Neste momento, todas as professoras começaram a conversar e iniciou-se uma discussão 

sobre a fala da professora. 
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 Figura 57 – Apresentação da pesquisa para a equipe escolar (03). 

 

 

 

         

 

 

 

 Fonte: Foto do acervo da pesquisadora. 

Para refletirmos esse assunto, Oliveira (2015a) traz em sua pesquisa contribuições de 

Bertan (2005), afirmando que a escola ainda não abriu espaços adequados a real participação das 

famílias, nem mesmo aos que estão diariamente no seu interior. Como uma forma velada, ou 

não, diz que a escola aplica a exclusão de alunos e suas famílias. 

Infelizmente, sabemos que essa é uma verdade em muitas escolas. Mas, no contexto da 

escola “Rubi”, em sua maioria, as profissionais disseram que querem a presença da família. 

Posteriormente, uma outra professora tomou a palavra e disse: 

 [...] Mas a maioria dos pais não participa, chega na reunião de pais já falando 

que tem que ir embora, se vai demorar muito. 

 

Com esta afirmação, outras professoras balançaram a cabeça, confirmando ser verdade o 

que a professora colocou. 

A diretora Topázio falou: 

[...] Mas a participação das famílias também é importante em outras 

circunstâncias, como vir até a escola para dizer estar gostando ou não de algo, 

dar ideias, até mesmo dizer o que não está bom.  

 

Em relação a denominação “Reunião de pais”, ter sido um dos pontos analisados na 

pesquisa, a assistente de direção se colocou: 
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[...] Antes era mesmo tratado aqui na escola como reunião de pais, mas agora 

estamos colocando “Reunião com pais e/ou responsáveis” o que acreditamos 

envolver todas as pessoas que se responsabilizem pelas crianças.  

Uma professora relatou: 

 [...] Essa escola é diferenciada na questão de procurar manter uma boa relação 

com as famílias.  

Outra professora completou: 

 [...] É mesmo. Meu filho estuda em uma escola particular no fundamental, a 

escola nunca chamou as famílias para tomarem uma decisão, simplesmente tudo 

é imposto e pronto. Também os pais quase não vão nas reuniões, bem diferente 

da educação infantil.  

Esta situação, também foi verificada por Oliveira (2015b). O pesquisador observou uma 

tendência da maior presença dos pais nas atividades escolares quando o aluno pertence as séries 

iniciais. Esse dado constatado, revela que justamente essa pouca, ou nenhuma participação ativa 

dos pais diante do trabalho pedagógico da escola, os torna cada vez mais distantes, como se as 

crianças maiores, no caso do fundamental, não precisassem mais de um acompanhamento de 

suas famílias na escola. 

 Outra professora, que também trabalha em outra prefeitura, disse: 

[...] Um problema que acontece muito nas reuniões de pais, é o fato da presença 

de muitos familiares estrangeiros, isso dificulta a comunicação. 

 

 Diante dessa fala podemos ampliar nossa visão sobre as necessidades que permeiam o 

trabalho pedagógico, pois “[...] é pensando criticamente a prática de hoje e de ontem é que se 

pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1997, p.43). 

Neste sentido, segundo Freire, avistamos como os/as professores/as precisam permanecer 

buscando, estudando e suas inquietações não podem parar. Também cabe a nós, e não devemos 

fugir, buscarmos soluções e meios para promover a qualidade e democracia frente aos obstáculos 

encontrados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa-intervenção teve como objeto a relação família e escola na educação 

infantil, tendo a reunião de pais como foco. Procuramos responder as seguintes perguntas: De 

que forma a professora de educação infantil conduz as reuniões de pais? Quais nossas 

percepções sobre as reuniões de pais conduzidas pela professora de educação infantil e possíveis 

formas de encaminhá-las? O que as mães dizem e propõem sobre e para as reuniões? Diante 

disso, o objetivo geral foi analisar como ocorre a participação das famílias nas reuniões de pais 

em uma escola de educação infantil. 

Partimos da hipótese de que os/as professores/as de educação infantil, embora sabendo da 

importância da família na escola, em sua maioria, conduzem as reuniões de pais de maneira 

autoritária, unilateral e não criam oportunidade para o diálogo com as famílias e suas 

contribuições.  

  Verificamos por meio de pesquisas apontadas nesta dissertação que, historicamente, a 

relação família/escola foi marcada por questões conflituosas, pouco harmoniosas. Por um lado, 

observamos que a instituição escola não costuma acolher positivamente, as experiências e 

contribuições que as famílias têm a oferecer. À escola atribui-se uma posição de detentora do 

saber, a partir de influências sociais determinadas por relações de poder. Agravando mais a 

situação, os novos modelos de famílias, como monoparental, extensa ou ampliada, entre outras, 

habitualmente são discriminadas, pois diferem-se do considerável modelo de “família nuclear”.  

Averiguamos também que muitas famílias não acompanham o desenvolvimento escolar 

de seus/suas filhos/as, e delegam à escola a educação de suas crianças. Neste embate, apontamos 

que a participação da família na escola, vem demonstrando-se cada vez mais precária ou quase 

inexistente, situação esta, que coloca a reunião de pais como um momento favorecido para 

exercer a função de unir essas duas instituições.  

A pesquisa foi realizada na escola de educação infantil “Rubi,” caracterizada em possuir 

salas e espaços amplos, e ser considerada como um patrimônio para a comunidade local, por ter 

sido inaugurada no bairro há mais de quarenta anos. 
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O desenrolar desta pesquisa, possibilitou realizarmos reflexões e discussões com duas 

mães entrevistadas e uma professora de educação infantil acerca das formas como as reuniões 

aconteciam e sugestões de como a professora, sujeito do presente estudo, poderia acolher melhor 

as famílias, despertando  o interesse, em não apenas participarem das reuniões, mas também 

dialogando, expondo suas críticas, sugestões, e contribuindo com ações concretas para o trabalho 

pedagógico.  

Acompanhamos quatro reuniões de pais de uma professora de educação infantil, 

ocorridas nos meses de fevereiro, março, agosto e dezembro do ano de 2017. Em nossas 

observações iniciais percebemos que a professora de educação infantil conduzia as reuniões de 

pais de uma maneira a não recepcionar as famílias de forma acolhedora, sem modificações no 

ambiente, além de possibilitar pouco diálogo e colaboração do/as envolvidos/as. A proposta 

pedagógica não foi apresentada, e os desejos dos familiares não foram atendidos. A partir destas 

observações, conseguimos colaborar com melhorias no encaminhamento das reuniões no 

decorrer do ano de 2017.  

A primeira reunião, foi marcada por uma pauta extensa, com muitas informações, 

orientações sobre o funcionamento da escola. As famílias participaram simplesmente como 

ouvintes, houve ausência de diálogo e praticamente nenhuma preocupação em modificar o 

ambiente, para que fossem recepcionadas.  

Na primeira entrevista com as mães, após essa reunião, percebemos que elas sentiram 

este despreparo e manifestaram o desejo por mudanças. Para a segunda reunião, as mães 

sugeriram que houvesse mais participação das famílias, pois praticamente não dialogaram na 

anterior. Também indicaram, que falar a respeito do trabalho pedagógico realizado com as 

crianças seria interessante. Além disso, a pesquisadora sugeriu à professora que modificasse o 

espaço organizando as cadeiras em círculo, permitindo maior interação entre todos/as.  

Ciente da devolutiva da primeira entrevista com as mães, a professora refletiu sobre sua 

prática e aceitou repensar a maneira de conduzir, organizar e abordar os assuntos, bem como a 

privilegiar a participação das famílias e suas contribuições. 
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A partir dessas sugestões, a professora aceitou as mudanças e, à ocasião da segunda 

reunião, o ambiente tornou-se mais receptivo para as famílias, com cadeiras dispostas em forma 

de círculo, facilitando o contato e a visualização de todos os presentes. A professora 

compartilhou mais informações com as famílias, sobre o trabalho desempenhado, e atendeu a 

oferta da avó de uma criança, que convidou as demais e a professora para uma visita em sua 

casa. 

Após a segunda reunião, fizemos outra entrevista com as mães; novas ideias foram 

elencadas por elas, como a entrega de uma pauta impressa, diversificar os gêneros de livros 

trabalhados na maleta de histórias, oportunizar mais participação para o diálogo com as famílias 

e exercer maior explicação sobre o trabalho pedagógico cotidiano. A pesquisadora sugeriu, que a 

professora dispusesse uma caixa de sugestões, com intuito de as famílias contribuírem com 

novas ideias, contemplando também as pessoas mais tímidas, com dificuldade em se expor. 

Além disso, a professora e a pesquisadora, durante suas reflexões, consideraram que seria 

significativo, se as crianças participarem de alguma forma nos preparativos da reunião.   

A professora Diamante, a partir das contribuições das mães e da pesquisadora, avaliou ser 

interessante promover algumas alterações. Assim, a terceira reunião observada, realizada no mês 

de agosto, apresentou-se totalmente inovadora, com atuação das crianças na preparação do bolo 

de milho, que foi oferecido no acolhimento aos familiares. Outro ponto a destacarmos, foi a 

entrega da pauta com a mudança de nomenclatura de “Reunião de pais”, para “Reunião de 

famílias”, detalhes que indicaram uma reunião planejada e disposta a receber os diferentes 

arranjos familiares.  

Acrescentamos a isso, a visita à casa da avó, um momento de interação e 

compartilhamento do fazer pedagógico, com a oportunidade de as crianças vivenciarem o 

contato com alguns animais estudados, trazendo a experiência real associada à questão teórica.  

Após a terceira entrevista, mães e pesquisadora tiveram outras ideias. Uma das mães, 

sugeriu que houvesse uma dinâmica com as famílias, e que a participação e o diálogo 

permanecessem. A pesquisadora, como sugestão, disse para a professora que esta poderia usar 

outros espaços da escola, para a reunião não permanecer restrita a sala de aula; também propôs a 

apresentação de um vídeo, mostrando uma retrospectiva dos fazeres dos pequenos, referente ao 

ano letivo de 2017. 
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Finalmente na última reunião do ano, após a professora Diamante acolher a maioria das 

sugestões, visualizamos famílias mais entrosadas, satisfeitas com o trabalho realizado no 

decorrer do percurso. Nitidamente, a reunião contava com um número maior de pessoas, todas 

dialogando, comprovando que as adequações sugeridas foram ao encontro dos anseios de todos. 

O fato de a professora transcorrer a reunião em diferentes ambientes da escola, proporcionou 

maior contato das famílias com os espaços da instituição, além de trazer mais dinamismo. 

Logo após a última reunião do ano, a pesquisadora novamente reuniu-se com as mães 

para entrevistá-las. Durante a conversa, destacaram ter sido uma reunião muito acolhedora, 

ficaram satisfeitas com o trabalho pedagógico demonstrado. Classificaram como positivo, 

recorrer a outros espaços da escola. Para as próximas reuniões, as mães manifestaram a 

expectativa, de prosseguissem desta forma, dando voz e vez às famílias.  

No fechamento da pesquisa, durante roda de conversa, na perspectiva do círculo de 

cultura, verificamos as impressões que a professora e mães participantes adquiriram a respeito do 

trabalho realizado. A professora Diamante, declarou ter sido uma experiência que possibilitou 

modificar muitas concepções solidificadas que mantinha no planejamento sobre as reuniões, 

abandonando uma visão mais tradicional e valorizando-as como oportunidades de aproximação 

das famílias, tornando-as pertencentes também da prática pedagógica.  

Já as mães, manifestaram sua satisfação por terem tido oportunidade de serem ouvidas e 

presenciar todas as reformulações das reuniões de pais do ano. Ainda acrescentaram dicas, do 

que ainda pode ser feito, como conversas a respeito de assuntos relevantes, a importância da 

alimentação saudável, reciclagem etc. 

Nesta linha de pensamento, salientamos outras variações que podem ser empregadas nas 

reuniões como por exemplo: os/as professores/as poderiam utilizar dinâmicas envolvendo as 

famílias; promover que vivenciem as mesmas situações de aprendizagens das crianças na escola; 

realizar resgates de como eram as atividades escolares, na época em que estes familiares estavam 

na educação infantil; inserir trechos de vídeos, artigos e livros que tragam assuntos de interesse 

dos/as envolvidos/as, para serem debatidos; oportunizar que as próprias crianças possam 

protagonizar as reuniões, apresentando seus trabalhos, falando sobre o que realizaram na rotina 

escolar, suas críticas, ideias etc.  
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Outra necessidade observada, é que esses modelos de reuniões devem permear não 

somente a educação infantil, como também o ensino fundamental I e II, bem como o ensino 

médio.  Conforme relatado pela professora, durante a apresentação desta pesquisa na reunião 

pedagógica, estas outras etapas da educação básica propiciam poucos, ou praticamente nenhum 

trabalho e trocas com as famílias, como se essa necessidade não existisse. A partir disso, 

destacamos a importância de as reuniões de pais serem reformuladas e inseridas na escola, como 

uma oportunidade de excelência para que a relação com as famílias se efetive, e não se perca 

como comumente vem acontecendo.  

Sinalizamos também, a relevância da conscientização dos/as professores/as a buscarem 

novas práticas em suas reuniões de pais. Não podemos mais aceitar esses momentos com 

modelos ultrapassados sejam perpetuadas dentro das escolas. É tempo de os/as profissionais da 

educação se despirem de modelos pré-estabelecidos de reuniões, onde o diálogo e a contribuição 

real e ativa das famílias e crianças são repudiadas, vistas como uma afronta ao “poder” do/a 

professor/a.  

Desta forma, sugerimos formações nas escolas com discussões a partir de cenas e 

experiências de reuniões de pais vivenciadas pela equipe, avaliando estarem ou não adequadas, 

em prol de uma educação que zele pela democracia, valorizando não somente os deveres, mas 

também os direitos das famílias dentro das escolas. 

A presente pesquisa nos leva a confirmar, que as reuniões de pais são ocasiões 

privilegiadas na promoção da participação eficaz das famílias, podendo significar momentos 

agradáveis e singulares na relação família e escola.  

Esperamos com este estudo que outros/as profissionais da educação sejam instigados/as a 

refletirem sobre esses momentos, que agucem seus olhares para um uma nova concepção, 

considerando que a educação anseia por educadores/as capazes de deslumbrar novos caminhos. 
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

UNIVERSIDADE NOVE JE JULHO (Uninove) 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

 Você está sendo convidado para participar como voluntário da pesquisa “Relação família 

e escola, na educação infantil: a reunião de pais em foco”. Portanto, sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir e retirar seu consentimento. O objetivo 

principal deste estudo é analisar  a relação da família com a escola de educação infantil,  através 

das reuniões de pais. Estou ciente que este estudo será conduzido por meio de entrevistas. Os 

resultados obtidos poderão ser divulgados em periódicos acadêmicos, congressos ou qualquer 

outro tipo de evento, porém o seu nome será mantido em sigilo. Você receberá uma cópia deste 

termo no qual constam o telefone e o endereço institucional da pesquisadora e da orientadora, 

podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

 

  

              São Paulo,   março    de   2017 

                     ___________________________ 

                                         

 

 

 

________________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Cristiane Lino Zoadelli 

Orientadora: Professora Dra Ligia de Carvalho Abões Vercelli 

Endereço: Rua: Vergueiro 235/249 Liberdade, São Paulo. Tel:(11) 2633-9000 
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APÊNDICE B  -  Roteiro da 1º entrevista com as mães. 
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APÊNDICE C -1ºENTREVISTA COM AS MÃES. 

 

 

1 - Você acha importante que a escola faça reunião de pais? Por quê? 

 

[...] Bom primeiro eu quero pontuar uma coisa, eu acho errado que seja 

chamada reunião de pais e mestres, tendo em vista que vão mães e 

professoras, a maioria né. Eu até já registrei isso com a professora, e eu 

acho que não só a reunião, mas todos os bilhetes, todas as comunicações 

da escola deveriam pensar um pouco mais nesta questão, até porque tem 

famílias que não tem pais, só tem mãe, por exemplo, na verdade a minha 

sugestão, não é a minha sugestão, eu não inventei e não tirei do nada, 

existe um manual, o governo do estado do Rio Grande do Sulque fez, que 

é pra falar sobre essas questões e fala quão sexista é o nosso idioma. 

Então a sugestão seria: reunião de famílias, reunião entre familiares e 

docentes, é muito mais justo com todas as mães que participam do que 

estar dizendo "reunião de pais". Eu entendo que aí tá querendo dizer pai e 

mãe, mas hoje em dia a gente vê que isso é resquício de uma sociedade 

patriarcal. Por que chamar de reunião de pais, quando na verdade quem 

vai mais é a mãe? Eu já deixei lá registrado no caderninho do meu filho, 

que deveria chamar reunião da família com os docentes, ou com o corpo 

docente, porque também não são mestres, são mestras a maioria. Eu acho 

a reunião de pais muito importante, enfim a reunião das famílias com as 

escolas muito importante. É o momento que você tem para acompanhar o 

que está acontecendo mais de perto, com suas crianças. Não só assim, eu 

acho muito importante que as famílias estejam mais próximos da 

realidade de seus filhos, por serem família né, por saber o que tá 

acontecendo, porque eu acho até a questão assim, de você poder 

participar da vida do seu filho. Eu acho inclusive que o número de 

reuniões é pouco, que deveria ter uma frequência um pouco maior, que 

eu acho tão importante. (Mãe Esmeralda) 

 

[...]Acho muito importante que a escola faça as reuniões de pais. Para 

entendermos como a escola funciona, as regras, os combinados. Eu 

sempre procuro participar e é bom, porque ficamos mais próximo da 

professora e sabemos como nossos filhos estão. (Mãe Jade) 

 

2 - Qual era a sua expectativa sobre a primeira reunião de pais realizada este ano? 

 

[...] Não sei, eu acho que assim eu não tinha tantas expectativas, porque 

já é o terceiro ano que meu filho está na escola, e eu já sabia mais ou 

menos como funcionava né. Quando ele entrou na escola, no primeiro 
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ano, eu não imaginava na verdade como é que era, porque mãe de 

primeira viagem, era a primeira reunião, até então eu só sabia como eram 

as reuniões, quando meus pais iam nas minhas. Mas eu não lembro mais 

como era, não tinha muita expectativa não. (Mãe Esmeralda) 

 

[...] Tinha expectativa em conhecer a professora, em como seria o 

período de adaptação. (Mãe Jade) 

 

3 – Você sentiu-se acolhida quanto ao ambiente e receptividade da reunião? Explique. 

 

[...]Eu acho que sim, eu acho que sempre gostei muito das reuniões 

assim, mas sinto também uma diferença entre professoras né, cada 

professora tem o seu estilo de reunião, é... prefiro uma reunião mais 

participativa, do que uma reunião onde só a professora vem pra contar as 

coisas né. A última reunião que teve eu achei uma reunião legal, mas 

normalmente é a professora explicando ali, e a gente ali falando “tá 

bom”. (Mãe Esmeralda)  

 

[...] Sim. A professora foi bem receptiva e também a direção se 

apresentou, foi bom. (Mãe Jade) 

 

4 – O que você tem a dizer sobre os assuntos abordados na 1º reunião de pais? Explique. 

 

[...] Eu achei que foi uma reunião extensa, mas necessária. Porque eu 

acho importante saber tudo o que tá acontecendo na escola né, então eu 

achei que todos os assuntos foram necessários. (Mãe Esmeralda) 

 

[...]Acho que foram importantes, sobre os horários, regras da 

escola...enfim foi boa. (Mãe Jade) 

 

5 – A professora deixou de contemplar alguns itens? Quais?  

 

[...]Não, eu acho que ela abordou tudo o que ela tinha pra falar. Eu acho 

que assim, eu não sei de que forma, mas eu acho que é uma coisa mais 

dos pais do que da escola, pelo menos nessa escola, a gente tem bastante 

liberdade, mas eu sinto que ainda tem alguma coisa que fica só no 

“rumor”, que os pais não têm coragem de expor, sabe? Que fica uma 

coisa do tipo, depois que acaba a reunião, um blá, blá, blá, sabe assim. 

(Mãe Esmeralda) 
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[...]Acho que ela falou tudo. Não acrescentaria nada não. (Mãe 

Jade) 

 

6 – O que você tem a dizer sobre o horário em que foi realizada a reunião? 

 

[...] É eu num... Assim, é porque a gente acaba podendo ter um atestado 

né, pra apresentar no trabalho, então assim é possível participar. Não 

tenho muito a declarar. (Mãe Esmeralda) 

 

[...]Pra mim foi bom. Mesmo porque eu não trabalho fora, mas não sei se 

foi bom também pra quem trabalha. (Mãe Jade) 

 

7 – A reunião permitiu a participação ativa dos pais? Explique. 

 

[...]Ativa mesmo não. Não sei se é porque foi a primeira reunião. É o que 

eu falei, depende da professora, depende da maneira como ela aborda. 

(Mãe Esmeralda) 

 

[...]Como foi a primeira, muitos ficam com vergonha de falar, a gente 

ainda não conhece as pessoas. (Mãe Jade) 

 

8 – De quanto em quanto tempo você acha que deveria haver reunião de pais? Por quê? 

 

[...] Eu acho que são três ou quatro por ano né? Eu acho que tinha que ser 

uma pelo menos a cada dois meses, pelo menos. Não tem a ver com isso, 

mas por exemplo, o sábado letivo, deveriam haver mais momentos para a 

participação das famílias na escola. Não só a reunião de pais, mas que 

tivessem outras atividades para os pais estarem mais presentes. É uma 

coisa dos rumores que eu tava falando, é por exemplo, são rumores de 

quem frequenta a APM, que eu participei, o Conselho de escola, as 

pessoas entendem com muita dificuldade que não tem mais, por exemplo, 

festa junina. Eu entendo essa questão, que você não contempla todas as 

religiões em uma festa junina, que é religiosa, mas que deveria existir um 

momento, uma celebração. Senão é uma comemoração do dia das mães, 

porque ai você não contempla as crianças que não tem mãe por exemplo. 

Senão, é uma festa junina que você não contempla os muçulmanos, meu 

filho é, meu marido é muçulmano. Então que tenha um momento, um dia 

da família, um café da manhã com a família, alguma coisa com as 

famílias. Assim as mães que não estão acostumadas a participar das 

festinhas, mas que todo mundo seja convidado a participar. Que seja um 
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momento maior que esses sábados letivos, porque eles acabam sendo de 

atividades e não promove, sei lá, acho que é muito rápido, é muita coisa 

ao mesmo tempo. Não promove o que de repente uma festa promoveria, 

que é uma coisa de celebrar. Por exemplo, tem uma escola que eu 

conheço, é uma creche lá em Santo André, eles promovem o dia da 

família, um café da manhã com a família. E assim, uma pessoa da 

biblioteca fica responsável por buscar frutas pra todo mundo, com a 

merenda mesmo faz o café da manhã e ai todo mundo é convidado. A 

família vem, senta.  Sabe, pensar numa dinâmica assim, vamos celebrar 

esse momento de estar junto com meu filho na escola. Esse tipo de coisa 

deveria ser incentivado.  

Como falei, os sábados letivos são uma coisa muito corrida, e a reunião 

também acaba sendo muito corrida, porque não tem tempo. Talvez se os 

pais tivessem tempo de interagir entre eles, talvez ficariam mais 

envolvidos na escola, porque eles iam formar laços. (Mãe Esmeralda) 

 

[...] Acho que tá bom o jeito que a escola faz. É o suficiente né. 

(Mãe Jade) 

 

9 – Você acha oportuna a periodicidade em que as reuniões acontecem? 

 

[...]Acho que já respondi, (risos). (Mãe Esmeralda) 

 

[...] Sim, acho. (Mãe Jade) 

 

10 – Quais são suas sugestões para a próxima reunião? 

 

[...]Uma coisa que eu acho que seria bem legal, que acontecia antes nas 

reuniões da APM, com a outra diretora, era uma formação que a gente 

tinha com ela. Eu acho que poderia ser uma sugestão também para a 

reunião de pais. Eu não sei, assim eu acho que também é uma coisa que 

envolve os pais de outra forma, porque você vai explicando como é que 

funciona a escola, e isso de alguma forma vai pelo menos despertar um 

pouco mais a vontade dos pais, de estarem junto. E isso acho que também 

ajuda as próprias professoras, para as pessoas entenderem o que está 

sendo feito né, porque tem aquela coisa, que muita gente acredita que na 

pré-escola a criança já tem que sair falando tudo, lendo tudo, e não é 

assim. Então acho que se de repente, tivesse esse momento de formação, 

que fosse de repente, uma coisa pequena sabe, mas não tão pequena, 

como às vezes é, que é passar um vídeo, ler um texto, porque podia ter 

um pouquinho mais de profundidade e de participação. Porque às vezes, 
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assim, as pessoas ficam com dúvidas, mesmo essa questão da festa 

junina, sempre se explica, mas ao invés de falarmos o porquê não 

comemoramos, falar o que vocês acham? E ai os pais primeiro expor o 

ponto de vista deles, falar assim: “- Olha a gente não faz isso, por causa 

disso.” Porque obviamente, se for esperar os pais, eles nunca vão falar 

eles têm medo de falar. Talvez isso seja uma coisa tipo cultural, de 

quando os pais estavam na escola. Eu vejo muito também nas reações, 

porque essa coisa tipo da festa junina, foi uma coisa que marcou a 

infância das pessoas, ai eu lembro do meu vestido, eu lembro da 

quadrilha, que eu dancei com o menino tal. Naquela época, era muito 

menos democrático do que é hoje na escola. Então as pessoas às vezes 

têm aquela coisa assim, é um professor, eu não vou falar nada porque ele 

sabe tudo, eu não sei de nada.  

E assim, uma outra sugestão, talvez é quando você vai pedir a opinião 

dos pais, as pessoas têm uma resistência pra falar, porque não estão 

acostumadas a ter esse espaço. Então talvez, a professora poderia falar 

assim: “- O que vocês acham?” E mesmo que ninguém fale nada, deixar 

o silêncio, sabe do tipo, pra esperar. Porque de repente, se uma pessoa 

quer falar, ela fica tímida, não fala nada. Talvez até elaborando, como é 

que eu vou explicar o que eu tô pensando aqui. Aí a professora fala: “- 

Ah então tá, vamos para o próximo tema.” Muito rápido, sabe, eu acho 

que deveria esperar um tempo, e não ficar pressionando, tipo “- Ninguém 

quer falar?” Falou uma vez espera. Dar um tempo pra ver se alguém fala, 

sabe? Eu lembro uma vez na APM, a gente tava discutindo essa questão 

da diversidade, ai tava todo mundo assim, meio que sem falar. E eu falei 

assim: “- eu sou uma pessoa que me considero defensora dos direitos 

humanos, que apoio todas as causas, blá, blá, blá. Mas, mesmo eu me 

pego às vezes pensando coisas machistas, julgando as pessoas pela opção 

sexual delas. Nossa, todo mundo começou a falar “- Eu também, eu faço 

isso!” Então, às vezes assim, é legal você dar uma de, é porque eu gosto 

de fazer isso. Você joga uma coisa que as pessoas podem julgar como 

besteira, exatamente pra você deixar as pessoas também falarem. Tá todo 

mundo morrendo de vontade de falar, mas se ninguém falar, ninguém vai 

falar. (Mãe Esmeralda)   

 

[...] Talvez falar mais do que vai ser trabalhado com as crianças. Com 

mais detalhes, dar exemplos. Também que tivesse mais tempo pra gente 

conversar, com menos recados. (Mãe Jade) 

Ao final, a pesquisadora perguntou as mães se teriam mais alguma coisa para falar.  

 

[...] É só uma observação, mas não tem a ver nem com a reunião, não sei 

nem se tem a ver com a escola, ou com a sociedade em geral. Enfim, é 

uma coisa que meu filho trouxe da escola e enfim, também me chamou a 

atenção. Por mais que esta escola trabalhe a diversidade, e é uma escola 
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que respeita bastante as diferenças e tal. É, no primeiro ano, me chamou 

a atenção que meu filho tinha na cabeça que não podia usar nada cor de 

rosa, porque era de menina. E não é uma coisa que a gente fala lá em 

casa. Antes da escola ele usava cor de rosa e não tava nem aí, depois que 

ele entrou na escola ficou uma coisa mais forte. Depois conversando com 

a professora, ai a gente foi trabalhando. Chegou um dia, que ele tava no 

auge do desespero, começou a pintar tudo de rosa, dizia: “-Não posso 

usar rosa!”. E a outra coisa, ele tem quatro anos, foi a questão do namoro, 

que as crianças já namoram. Ele disse pra mim que ele não quer namorar, 

que ele prefere ficar sem namorada. Enfim, é uma coisa que me chamou 

a atenção, que eu falei: “-Mas você sabe, que menino pode namorar com 

menino, e menina com menina?” Não fui eu que ensinei isso pra ele, 

então eu imagino que ele aprendeu isso na escola, com amiguinhos e 

amiguinhas, que já vem com essa coisa de menina com menino, e menino 

com menina, e só. Não sei de que forma a escola poderia contribuir, 

porque eu já mostrei pra ele, falei” -Tá vendo, aquela minha amiga, ela tá 

com uma menina. Também pode.” Do tipo “-Ah, legal!” “-Você sabe 

aquele   tio que você ama pra caramba? Então, ele namora um menino.”  

Tipo quebrar essas barreiras desde pequenininho, senão a cabeça da 

criança quando cresce, já vai crescendo com muito preconceito, e foi uma 

coisa que me chocou, quando ele ficou chocado. Quando aos quatro anos 

de idade, saber que era possível. Porque na escola eu sei que não é da 

professora, porque ela é super aberta, mas é dos coleguinhas. Acho que 

são coisas que, já que namoro é uma questão, então vamos falar de tudo, 

pode mulher com mulher, homem com homem, pra ficar sabendo desde 

cedo, e não crescer com preconceito sabe. Eu, na verdade, já me choco 

disso ser assunto para as crianças aos quatro anos, então se tá querendo 

saber, então vamos saber. (Mãe Esmeralda) 

 

[...] Na verdade, eu agradeço por participar e espero ajudar. 

Obrigada. (Mãe Jade) 
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APÊNDICE D – 2º ENTREVISTA COM AS MÃES. 

A segunda entrevista, aconteceu em 07/04/2017 com a mãe Esmeralda e dia 

28/04/2017 com a mãe Jade, ambas às 16h00, no mesmo local da entrevista anterior. 

Estando acomodadas, a pesquisadora iniciou a entrevista: 

 

1 - O que você destaca nesta reunião, em relação a primeira? (Pesquisadora) 

 

[...]Na verdade eu destacaria a explicação da professora sobre os projetos 

que estão sendo trabalhados, como o “De onde vem?” Fora isso, a 

escolha de fazer receitas culinárias com as crianças, também acho que é 

uma maneira muito interessante de aprenderem e principalmente uma 

experiência para eles. 

Achei que as famílias podiam ter participado mais, pois ainda foram 

muitas informações da professora. Gostei da ideia da avó que ofereceu 

sua casa para as crianças visitarem o galinheiro. Acho que a parceria vem 

dai também, a escola permitir que as famílias tragam suas experiências e 

compartilhem com todos. (Mãe Esmeralda) 

 

[...]Pra mim o que foi diferente, é que foram menos informes. Tivemos 

um pouco mais de tempo para conversarmos. Também senti falta de uma 

pauta na lousa, pra gente copiar se quisesse. As fotos das crianças 

também foi uma boa ideia. Gostamos de ver as crianças, o que fazem, 

como se comportam. (Mãe Jade) 

 

2 – Você teria alguma sugestão para a próxima reunião? (Pesquisadora) 

 

[...] Acho que recebermos uma pauta seria uma boa... Abrir mais espaço 

para as famílias falarem e participarem também seria interessante. 

Acredito que isso seria bom também para a professora, traria mais 

elementos para o trabalho. Também sobre a maleta de histórias, a ideia é 

muito legal, mas por que só conto de fadas? Podia ser de outros gêneros, 

folclore por exemplo. A escola tem que diversificar, variar mais os 

conteúdos. (Mãe Esmeralda) 

 

[...] A sugestão seria da professora continuar explicando sobre os 

projetos, achei bacana. E também ter uma pauta escrita, e colocar mais 

fotos de momentos das crianças na rotina. (Mãe Jade) 
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APÊNDICE E -3º ENTREVISTA COM AS MÃES. 

A terceira entrevista, ocorreu em uma das salas da escola “Rubi”. Com a mãe Esmeralda, 

foi no dia   11/08/2017, às 16h00 e com a mãe Jade, dia 18/08/2017 às 17h00. 

A pesquisadora, fez as seguintes perguntas: 

 

1 - Que pontos você destacaria, entre a primeira reunião e a segunda? (Pesquisadora) 

 

[...]Eu acho que o primeiro ponto positivo foi a recepção com bolo feito 

pelas crianças. Uma maneira muito prática e saborosa de compartilhar o 

dia a dia das crianças. A distribuição da pauta em papel foi também um 

detalhe carinhoso, e lá estava escrito “Reunião com as famílias”, outro 

detalhe que demonstra acolhimento às mães, pais, avós etc. Poder levar a 

pauta pra casa, significa, novamente, estar mais 

próximo(simbolicamente) da realidade da escola. A maneira como foram 

dados os lembretes: agenda, pertences, também foi bem carinhosa, 

diferente das reuniões anteriores, que era mais como bronca. A caixa de 

sugestões foi interessante, a gente sente que tem mais espaço na escola. 

A professora também demonstrou estar aberta às perguntas e respondeu 

de maneira bastante profissional. A estratégia de cozinhar e os pais 

levarem os ingredientes também me parece uma porta de entrada para 

desinibir a participação dos pais e mães. Mas acredito que ainda dá para 

melhorar essa participação da família, aumentar o envolvimento. (Mãe 

Esmeralda) 

 

[...]Gostei da caixinha de sugestões, achei essa reunião mais 

participativa. Adorei o bolo ( risos). Acho que a docente esclareceu tudo 

aos responsáveis, adorei! (Mãe Jade) 

 

  2 – Você tem alguma sugestão para a próxima reunião? (Pesquisadora) 

 

[...] Talvez propor alguma dinâmica, brincadeira ou outro tipo de 

atividade. Uma vez, logo no começo, a professora pediu para que cada 

familiar dissesse uma característica da criança. Acho que poderia ser algo 

nesse sentido também. As pessoas que vão na reunião, na minha opinião, 

gostam de ouvir ou de falar de suas crianças. Mas sobre falar das crianças 

em particular, não sei se é bom...ressaltar o que uma criança específica 

faz melhor do que as outras, pode criar um sentimento de competição, de 

querer forçar a criança a chegar no nível do coleguinha que faz melhor. 

Talvez seja o caso, de ou falar uma característica específica de cada 
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criança, ou caso seja citar um exemplo, que seja sem dar nome a criança. 

Pai e mãe que não escuta o nome da criança, pode se sentir culpado/a por 

sua criança não ter desenvolvido, quanto as crianças citadas, pensando 

que nem todo mundo tem a maturidade de entender que é apenas um 

exemplo, ou de entender que cada criança tem um ritmo diferente, e esse 

ritmo deve ser respeitado. Acho que é isso. (Mãe Esmeralda) 

 

[...] Não. No momento acho que não. (Mãe Jade) 
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APÊNDICE F -4º ENTREVISTA COM AS MÃES. 

 

A quarta entrevista, aconteceu novamente em uma das salas da escola “Rubi”, nos seguintes dias 

e horários: 14/12/2017 às 15h30 com a mãe Esmeralda, e no dia 15/12/2017 às 16h00 com a mãe 

Jade. A pesquisadora iniciou a entrevista: 

 

1 – Quais pontos destaca em relação a última reunião? (Pesquisadora) 

 

[...]A didática para o ensino dos pequenos foi muito satisfatória, 

aprendem por exemplos... trazendo para suas vidas fora escola também. 

O modo de conduzir as reuniões foi muito satisfatória, para os pais não se 

sentirem constrangidos, em fazer perguntas simples...com ótimas 

respostas de esclarecimento. (Mãe Jade) 

 

[...]Foi uma reunião muito acolhedora, senti que as famílias estavam bem 

entrosadas e a vontade. No decorrer das reuniões fomos formando um 

vínculo, isso uniu mais os dois lados, da escola e das famílias, trouxe 

mais confiança parece. O vídeo com trechos do dia-a-dia também foi um 

gesto carinhoso e eu adorei! Outra coisa foi sairmos da sala, irmos até a 

quadra ver as pinturas inspiradas na “Minhau”, as crianças gostam que os 

pais vejam o que fazem na escola. (Mãe Esmeralda) 

 

2 – Percebeu mudanças durante as reuniões do ano? (Pesquisadora) 

 

[...] Teve diferença sim, e acho que foram evoluindo de uma para a outra. 

Acho que para mim foi a interação e participação dos pais nos encontros. 

Tivemos mais conversas para troca de informações de outros pais, em 

relação ao convívio com os amigos de seus filhos, vendo que a maioria 

dos acontecimentos se davam na casa dos outros, como na nossa. Foi 

uma bela troca de experiências e aprendizado das crianças. (Mãe Jade) 

[...]Sim, bastante. Tanto no acolhimento, na preparação da sala, o espaço 

mais aberto para as famílias participarem, tudo ficou diferente. Acho que 

as reuniões foram perdendo um pouco aquela coisa de muita formalidade, 

e ficando mais descontraídas e muita gente passou a falar mais.  E essa 

última reunião fechou bem o ano. Apesar de terem coisas ainda a 

melhorar, sempre tem né, eu fiquei satisfeita. (Mãe Esmeralda) 

 

3 – Tem sugestões para as reuniões do ano que vem? (Pesquisadora) 
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[...]Gostaria que continuassem boas como as deste ano. Espero ter 

ajudado, boa sorte...(Mãe Jade) 

 

[...]Que as famílias tenham sempre mais voz, oportunidade pra falar e 

que a escola promova isso. Gostaria que houvessem mais reuniões, as 

crianças são pequenas e esse contato é importante. E que nossas 

sugestões fossem acolhidas, tem muita ideia boa, precisa só é de espaço 

para isso. Gostei de participar, espero poder contribuir. (Mãe Esmeralda) 
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APÊNDICE G - CÍRCULO DE CULTURA COM AS MÃES E COM A 

PROFESSORA. 

  

O diálogo entre a pesquisadora, mães e professora aconteceu dia 18/12/2017 em uma sala 

de aula, da escola Rubi, aproximadamente às 17:00horas da tarde. Na sala, estavam presentes 

somente as participantes. Sentaram nas cadeiras formando um círculo. Após estarem 

acomodadas, a pesquisadora iniciou a conversa: 

 

[...]Primeiramente, quero agradecer a importante participação de vocês. E 

gostaria de saber, como foi para vocês participar da pesquisa? 

(Pesquisadora) 

 

[...]A experiência em participar dessa pesquisa agregou muito em meu 

trabalho, me fez sair do óbvio de uma reunião tradicional de pais, que era 

só transmitir o conteúdo de aprendizagem das crianças. Me fez refletir o 

quanto seria importante preparar um ambiente agradável e acolhedor para 

recepção desses pais. Acredito até ter melhorado a relação entre os pais e 

eu professora, nos deixou mais próximos, na medida em que eles se 

demonstraram mais à vontade no ambiente que foi preparado, com a 

intervenção feita a partir da pesquisa realizada em sala ao longo do ano. 

(Professora Diamante) 

 

[...] Bom, eu gostei de participar. Acho que tudo que puder fazer para 

ajudar na aprendizagem dos meus filhos é importante. (Mãe Jade) 

 

[...]Eu acho que foi uma oportunidade para me colocar, sobre a visão que 

tenho das coisas que acontecem na escola, e na vida escolar do meu filho. 

Gostaria que houvessem mais momentos assim, de pesquisa e de 

participação. (Mãe Esmeralda) 

 

[...]Para vocês, as reuniões contemplaram as mudanças que sugeriram? 

(Pesquisadora) 

 

[...]Penso que sim, porém mesmo com as mudanças, percebo que alguns 

familiares ainda têm medo ou vergonha de se colocarem, e por isso 

podem carregar dúvidas. (Professora Diamante) 
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 [...]É, e depois muitos ficam na porta da escola, conversando e 

debatendo sobre essas questões. (Mãe Jade) 

 

[...]Bom. Eu procurei deixar todo mundo a vontade, mas pode ser que 

isso também tenha a ver com timidez. (Professora Diamante) 

 

[...] Tem isso também. (Mãe Esmeralda) 

 

[...] Mas penso, que até os mais tímidos e retraídos se soltaram mais. 

Percebi, durante  minhas observações no decorrer das reuniões, como os 

pais fizeram uma certa amizade, quando se encontravam nas últimas 

reuniões, estavam mais descontraídos e sentindo-se a vontade no 

ambiente escolar. (Pesquisadora) 

 

[...]Verdade. (Mãe Jade) 

 

[...]Para mim algumas sugestões foram atendidas, como ter mais diálogo 

com as famílias, que eu penso que isso é algo que antes não tinha muito. 

Tem coisas que não aconteceram, como momentos de formação, por 

exemplo, mas eu sei que também não dá pra fazer tudo de uma vez, mas 

tem que começar, como foi feito. (Mãe Esmeralda) 

 

 [..]Gostaria de saber, o que vocês destacariam sobre as reuniões deste 

ano? (Pesquisadora) 

 

[...]eu destaco a maior participação das famílias, o nosso envolvimento 

nos projetos, pois nós ficamos mais informados, sobre o que estava sendo 

trabalhado com as crianças. Também o envolvimento das crianças, para 

que participassem de alguma forma. Achei isso importante também, 

porque ai as crianças entenderam o que os pais vieram fazer aqui na 

escola. (Mãe Esmeralda) 

 

[...] Eu também gostei. Antes não tinha pensado nisso, em envolver as 

crianças na reunião, mas foi muito produtivo, teve significado pra eles, 

além de que eles amaram participar. (Professora Diamante) 

 

[...] Bom também gostei, como vocês já disseram. Também achei legal o 

vídeo, ver o que meu filho faz, como se comporta, acho que temos essa 

curiosidade. (risos) (Mãe Jade) 
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[...]Para finalizar, vocês acrescentariam algo que não foi feito? 

(Pesquisadora) 

 

[...]Acho que talvez trazer temas que estão na vida social, tipo 

alimentação saudável, reciclagem etc. (Mãe Esmeralda) 

 

[...]Eu não sei. Acho que não teria nada a acrescentar não. (Mãe 

Jade) 

 

[...]Bem, eu acho que talvez trazer mais vivências para os pais, do dia-a 

dia na escola. Tipo com brincadeiras, jogos, tipo assim. Fica de ideia para 

as próximas. Ah! Também sobre sua sugestão mãe Esmeralda,  de 

formações para os pais, conversei com a diretora e ela gostou da ideia, 

porém ficará para o ano que vem, pois ela disse que seria interessante 

fazer uma pesquisa com os pais, sobre o assunto.(Professora Diamante) 

[...]Que bom! Espero que dê certo! (Mãe Esmeralda) 

 

[..]Mais uma vez, muito obrigada, só tenho a agradecer a vocês. 

Contribuiram muito com a minha pesquisa. (Pesquisadora) 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Pauta da 1º reunião de pais. 
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ANEXO B – Pauta da 3º reunião de pais. 
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ANEXO C – Avaliação da reunião de pais. 
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ANEXO D – Convite da reunião de pais. 
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