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RESUMO 
 
 
ASSIS, Danielle Lemos Barbosa de. Sociedade, infância e família: memórias de 
estudantes de Pedagogia sobre suas vivências infantis. 123 f. Dissertação 
(Programa de Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 
 
A presente pesquisa intitulada “Sociedade, infância e família: memórias de estudantes 
de pedagogia sobre suas vivências infantis”, se vincula à linha de pesquisa 
“Formação, Profissionalização Docente e Trabalho Educativo”, do Programa de Pós-
Graduação em Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Goiás (FE/UFG). Compõe ainda, o projeto “Políticas Públicas e Educação da Infância 
e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC) da FE/UFG. A partir da atual 
conjuntura política, dos retrocessos e perda dos direitos básicos das crianças, 
mulheres e famílias, tais como educação, respeito e dignidade. Por isso, a discussão 
dessa temática é de grande relevância. Compreendemos que, para perceber a criança 
em seu todo, não se pode levar em conta apenas seu comportamento, linguagem e 
suas atividades, de modo isolado. Ela deve ser compreendida nos meios em que está 
inserida. Na escola, no seio familiar, nas brincadeiras e outros ambientes dos quais 
faz parte, considerando emoções, impressões e interações que estabelece com seu 
meio social, ou seja, as especificidades que cada uma delas traz consigo. Com base 
nessas premissas, investigou-se a memória das vivências infantis em família dos 
estudantes do curso de Pedagogia, a fim de compreender e analisar o papel da família 
na educação da infância. Tomando o materialismo histórico-dialético, realizou-se uma 
pesquisa teórica e empírica envolvendo estudantes de curso de Pedagogia da 
Faculdade de Educação  da Universidade Federal de Goiás. Para a realização da 
etapa empírica da pesquisa, utilizaram-se diferentes procedimentos metodológicos 
como questionários, entrevista com filmagem e a teoria sócio-histórica-dialética como 
referenciais teórico-metodológicos. Por meio dessa pesquisa, foi possível constatar 
que o conceito de infância, criança e Educação Infantil foi construído por meio das 
relações sociais estabelecidas uns com os outros e esses conhecimentos são 
transferidos de geração a geração. A infância retrata variações de uma sociedade ou 
de um tempo para o outro, no qual os valores e costumes são transmitidos e 
transformados pelas gerações seguintes. Sendo assim, a história da infância e família 
foram marcadas por fatores determinantes e construídas concepções que ainda estão 
presentes em nossa sociedade e continuam influenciando-a em sua forma de 
organização. Percebeu-se, que, por meio das vivências, são construídas as relações 
com o outro, desempenham suas particularidades frente a cada situação. A família é 
o primeiro grupo social como qual o sujeito estabelece relações e se constitui. Sendo 
assim, concluímos que a família é essencial na formação humana, pois, é através dela 
que se constroem valores morais e sociais para se conviver, como também a 
constituição do sujeito, da sua personalidade e consciência.  
 
 
Palavras-Chave: Educação Infantil. Criança. Infância. Família. 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
ASSIS, Danielle Lemos Barbosa de. Society, childood and family: memories of 
Pedagogy students about their childhood experiences. 123 f. Dissertation 
(Graduate Program Education) – School of Education, Federal University of Goiás, 
Goiânia, 2019. 
 
This research entitled “Childhood and Family: memories of students of pedagogy about 
their childhood”, is linked to the line of research “Training, Teaching Professionalization 
and Educational Work” from the Postgraduate Program in Education, from the Faculty 
of Education of the Federal University of Goiás (FE/UFG). Also composes the project 
“Public Policy and Childhood Education and its Education in Different Contexts 
(NEPIEC) of the FE/UFG. From the present political juncture, from the setbacks and 
loss of the basic rights of children, women and families, such as education, respect, 
dignity, the discussion of this theme is of great relevance. For we understand that, in 
order to perceive the child as a whole, we cannot take into account only his behavior, 
language and his activities in an isolated way, but associating with the environment in 
which he is inserted. At school, in the family, in play and other environments of which 
it is part, considering emotions, impressions and interactions that it establishes with its 
social environment, that is, the specificities that each of them brings with it. On the 
basis of these premises, the memory of children’s experiences in the family of the 
students of the pedagogy course was investigated, in order to understand and analyze 
the role of the family in childhood education. Taking the historical-dialectical 
materialism, a theoretical and empirical research was conducted involving students of 
the pedagogy course of the Faculty of Education of the Federal University of Goiás. 
For the accomplishment of the empirical stage of the research, different 
methodological procedures were used, such as questionnaires, interviews with the 
filming of the interviews and socio-historical-dialectic theory as theoretical and 
methodological benchmarks. Through this study, it was possible to observe that the 
concept of childhood, children and children’s education was built through the social 
relationships established with each other and this knowledge is transferred from 
generation to generation. Childhood portrays variations from one society or from one 
time to another, in which values and customs are transmitted and transformed by 
subsequent generations. Therefore, the history of childhood and family were marked 
by determining factors and constructed conceptions that are still present in our current 
society and continue to influence it in its form of organization. It was noticed that, 
through the experiences, relationships with the other are built, they play out their 
peculiarities before each situation. The family is the first place in which the subject 
establishes these relationships and constitutes himself. Thus, we conclude that the 
family is essential in human formation, because it is through it that moral and social 
values are built to coexist, as well  as the constitution of the subject, his personality 
and conscience. 

 
 

Keywords: Child Education. Child. Childhood. Family. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Esta investigação se vincula ao projeto de pesquisa “Políticas Públicas e 

Educação da Infância em Goiás: histórias, concepções, projetos e práticas”, 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos (NEPIEC)1. O citado projeto tem como finalidade “analisar e 

compreender a educação da infância no Estado de Goiás, abrangendo sua história, a 

constituição de políticas públicas, as concepções que a permeiam, bem como, os 

projetos, os processos e as práticas educativas em diferentes contextos.” (BARBOSA, 

et al. 2003). Esse projeto é composto de diferentes subprojetos e temáticas, como: 

história da infância, políticas públicas, relações étnico-raciais, relações de gênero, 

formação de professores, brincadeira, arte, cultura na infância, representação da 

família e da mulher, aprendizagem e desenvolvimento, formação de conceitos, 

práticas educativas, educação do campo, mídias, gestão pedagógica, dentre outros 

(NEPIEC/FE/UFG, 2013). Evidencio que o estudo sobre as vivências infantis em 

família por meio das memórias de estudantes, articula-se aos objetivos do projeto de 

pesquisa do NEPIEC, no que se refere a compreender e analisar o papel de família 

na educação da criança. Com minha inserção no Nepiec obtive a oportunidade de 

estudar variadas temáticas que abordavam a infância, criança e a família, bem como 

aspectos que interferiram e influenciaram no seu desenvolvimento e aprendizagem, 

baseados na teoria sócio-histórico-dialética2  

A preocupação com as temáticas infância e educação infantil é tradição na 

pesquisa em Educação, já que esta foi se constituindo no nosso percurso acadêmico 

desde a formação inicial no Curso de Pedagogia, quando desenvolvemos o trabalho 

                                                             
1 O projeto “Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: histórias, concepções, projetos e 
práticas” é desenvolvido no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes 
Contextos (Nepiec), grupo criado em 1998, que se constituiu como núcleo em 2010 vinculado à linha 
de pesquisa Formação, Profissionalização Docente e Trabalho Educativo do Programa de Pós-
Graduação (PPGE) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG). O Nepiec 
é coordenado pelos professores Dra. Ivone Garcia Barbosa (coordenadora geral), Dr. Marcos Antônio 
Soares e Dra. Nancy Alves de Lima. Tem como finalidade investigar e refletir sobre a infância, 
Educação Infantil, políticas públicas e gestão, práticas docente e formação de professores. Suas 
pesquisas são pautadas na abordagem sócio-histórico-dialética em que tem produzido conhecimentos 
essenciais para a Educação Infantil, tanto em Goiás, como no Brasil. Faz parte do núcleo, 
pesquisadores e professores graduados, graduandos, especialistas, mestres e doutores de diversas 
áreas do conhecimento. 
2 A terminologia “sócio-histórico-dialética” foi designada e proposta por Barbosa (1991, 1997) será 
usada para denominar um método de pesquisa que aproxima as teorias Vygotsky, Leontiev, Luria, 
Wallon, orientados pelo materialismo histórico dialético de Marx ( 2003). 
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de conclusão de curso “Infância: diferentes conceitos e mesmas abordagens” (ASSIS, 

2010). Ademais, com base nos estudos realizados durante o Curso de Especialização 

em Educação Infantil – oferecido na Faculdade de Educação da UFG – percebemos 

a relevância do tema abordado para entender a historicidade da infância e as 

concepções que as famílias trazem, por meio de suas trajetórias histórico-sociais, 

sobre a educação infantil (ASSIS, 2010).  

Estudos e pesquisas, em especial do Nepiec, como os de Costa (2017) e 

Silveira (2007), entre outros, têm mostrado que um dos determinantes na constituição 

da concepção de infância por professores que atuam na Educação Infantil, têm sido o 

conjunto de vivências e experiências de suas próprias infâncias. Silva (2012) e Araujo 

(2006), mostraram a importância da família nesse processo. Os resultados dessas 

pesquisas também vem sendo reafirmados na investigação realizada na disciplina de 

Sociedade, Cultura e Infância no curso de Pedagogia, ministrado pela professora 

Ivone Barbosa, ao longo desses últimos 15 anos, havendo parte dos dados analisados 

e arquivados no Nepiec. Esse trabalho desenvolvido no decorrer da citada disciplina 

configura-se numa rica amostra da importância das memórias de infância, abrangendo 

alunos do curso de Pedagogia, fato este que nos levou –  minha orientadora e eu – a 

decidirmos por aprofundar a pesquisa sobre a temática, considerando sua relevância 

para a sociedade e estudos da área. 

Na contemporaneidade é dada uma grande importância a temas sociais que 

permeiam a discussão sobre a infância. Percebemos, maior presença dessa temática 

sobretudo na área de Pedagogia, mas também na Sociologia, Psicologia, Serviço 

Social e Medicina, áreas que pesquisam sobre a infância. Entender a criança como 

sujeito social pode contribuir para a construção de novos caminhos e direcionamento 

da relação criança-adulto-sociedade. Assim, como mostrou Wallon (1975) ao tratar da 

infância, é fundamental compreender o papel da família, enquanto meio e grupo 

constituidor de processos interacionais e culturais das crianças. 

Para perceber a criança em seu todo, não se pode levar em conta apenas seus 

comportamentos, linguagem e suas atividades de modo isolado. Ela deve ser 

compreendida nos meios em que está inserida, como escola, família e outros 

ambientes das quais faz parte, partindo das emoções, impressões e interações que 

estabelece com seu meio social. Segundo Barbosa (1997, p. 28), “O estudo dialético 

considera as atividades humanas totais, mediadoras das relações do homem mundo”. 

De acordo com a perspectiva sócio-histórico-dialética as relações interindividuais são 
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fundamentais para o desenvolvimento e no processo educativo”  

Por meio da interação da criança com objetos e as pessoas em variados 

momentos e circunstâncias, desde o nascimento, a criança  se apropria de 

instrumentos e materiais simbólicos, signos e significados,  mediadores para a sua 

constituição como pessoa.  “O homem mantém uma relação dialética com o mundo 

natural e social, sendo que, ao transformar o mundo e ser transformado por ele, o 

homem é também capaz de promover a auto-transformação” (BARBOSA, 1997, p. 

29). A interação das crianças com adultos ou crianças mais velhas tem fundamental 

importância no desenvolvimento da criança, pois assume uma função de mediadora 

do que ainda não sabe sobre os objetos e processos. Quando um adulto, ou até 

mesmo outra criança, utiliza da linguagem e seus movimentos, por exemplo, estão 

mostrando  a ela como fazer no sentido de educá-la ou satisfazer suas necessidades; 

dessa forma a criança pode “internalizar várias maneiras de agir e pensar sobre 

aquelas dadas situações e a realidade que vivencia, assumindo diferentes papéis e 

criando outras propostas para lidar com a situação ou transformá-la de acordo com 

sua vontade” (BARBOSA, 1997, p. 33). É preciso considerar, ainda, que as diferentes 

interferências nesse processo, que vão além do campo individual e das relações 

imediatas. 

A infância apresenta variações de uma sociedade ou de um tempo a outro. Ao 

longo da história da infância é possível adquirir novas percepções sobre caminhos 

mais amplos que as sociedades e as famílias trilharam no passado. Destarte entende-

se que a infância revela importantes suposições, superações e/ou constrangimentos 

no ambiente social e cultural mais amplo. Assim, antes de falarmos sobre a história 

da infância, se faz necessário compreendermos o conceito de criança e infância, o 

qual parece ser um daqueles determinantes, estando ele relacionado às diversas 

formas pelas quais se marcam as práticas educativas e o processo de internalização 

dos diferentes sujeitos históricos. 

Segundo Oliveira (2007), a etimologia da palavra infância (in-fans) traz consigo 

a noção daquele que não fala, vigorando assim a perspectiva adulta que desconsidera 

as especificidades da criança e a submete ao ambiente, consequentemente, às regras 

da sociedade adulta. Nessa direção, tradicionalmente, diferentes estudos 

historiográficos Ariès, (1978); Heywood (2004); Stearns, (2006) mostraram que ao 

longo dos anos, as crianças estiveram sujeitas à educação familiar, em particular,  e 

seus cuidados ficavam a cargo da mãe. Assim que era desmamada e que conseguia 
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atingir uma certa independência, já era direcionada a ajudar os adultos nos trabalhos 

diários, havendo alta incidência do trabalho infantil (HEYWOOD, 2004).  

Foram criadas, na primeira metado do século XVIII, as primeiras instituições de 

cuidado e assistência as crianças fora do lar, as chamadas “escolas maternas ou lares 

substitutos” cujo objetivo era guardar a educação da primeira infância ficando sob a 

responsabilidade de entidades religiosas. De acordo com Oliveira (2007, p. 59), 

posteriormente, foram criados outros modelos educacionais que traziam uma nova 

visão sobre infância e criança. Portanto, essas tendências internacionais européias se 

expandiram e influenciaram várias discussões e debates no Brasil, como, por 

exemplo, a escola nova da década de 1930. Esses debates educacionais sobre o 

conceito de infância se mostraram importantes na história da educação no Brasil e se 

ampliaram a partir da década de 1980. 

 
 

1.1 Lutas Nacionais e Internacionais Pelos Direitos da Criança à Educação e 
Assistência... 

 
 
Na década de 1980 com a redemocratização, tivemos grandes marcos legais 

no campo da educação que impactaram a Educação Infantil brasileira. Um desses, 

talvez o mais importante deles, foi a Constituição Federal (CF), promulgada em 1988, 

com o reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como um direito da 

criança e um dever do Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino. Seguiram-se à 

CF (1988) várias outras expressões legais que reforçaram os principais fundamentos 

políticos contidos na Lei Magna. A década de 1990 também trouxe grandes avanços 

para a educação com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

em 1990 e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

em 1996, que constituiu a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. 

Baseado no Estatuto da Criança e Adolescente (1990), a criança passa a ter 

direitos e condições necessárias para seu desenvolvimento integral como pessoa. A 

família é considerada como o primeiro lugar onde essas condições devem ser 

respeitadas. Além disso, pressupõe a família como tendo a possibilidade de prover 

tais condições (SZYMANZKI, 2003). Esta perspectiva perpassa o modo como as 

famílias percebem a Educação Infantil, seus direitos e como se relacionam com a 

instituição educacional, podendo ser dialógica ou não. 

Resultantes da revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
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Infantil (DCNEI de 1999, em 2009 foram aprovadas as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), em que se apontou princípios 

fundamentais para a organização do trabalho pedagógico voltado para a educação 

infantil, abrangendo princípios éticos, políticos e estéticos que valorizam e promovem 

a criança e sua infância. Impelido pela legislação e por diferentes movimentos sociais, 

o Estado passou a assumir a educação das crianças visando complementar a ação 

das famílias, articulando os diversos contextos de vivências e desenvolvimento que 

elas trazem consigo. 

É importante destacar que no ano de 2013, a LDB sofreu modificações que 

afetaram diretamente a Educação Infantil, uma delas é a Emenda Constitucional 59 

(59/2009). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação caracteriza em seu artigo 29 a 

educação de crianças de zero a seis anos como “[...] primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral das crianças até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e comunidade.” (BRASIL. 2013). 

Simultaneamente a essas transformações, o conceito de família também foi 

mudando, visto que a instituição família foi deixando de ser baseada naquele modelo 

patriarcal e nuclear passando a adquirir novas formas e modelos familiares, diferente 

do que a Constituição Federal Brasileira (1988) prevê como família (família tradicional) 

e se baseando nas relações de afetividade. 

Pareceu-nos desafiador estabelecer uma relação entre os conceitos de infância 

e de família, dos diferentes determinantes na educação das crianças que se 

estabelecem em meio à essa relação. Optamos em desenvolver, durante o o Curso 

de Mestrado em Educação, aproveitando ainda das experiências com alunos e alunas 

da Faculdade de Educação, propiciadas na atuação como monitora da disciplina 

Sociedade, Cultura e Infância, no curso de Pedagogia. Uma pesquisa envolvendo 

aquela temática, estabelecendo como unidade de estudo e análise, o papel da família 

na educação da infância, na perspectiva de discentes do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Goiás. Assim, problematiza-se: quais os aspectos que a 

família desempenha na educação da infância na perspectiva dos discentes do Curso 

de Pedagogia?  

O objetivo geral foi entender o perfil dos discentes do Curso de Pedagogia e 

seus processos interacionais, ao longo de sua existência, com o intuito de analisar e 

compreender aspectos gerais sobre o papel da família, na educação da infância na 

perspectiva de discentes do Curso de Pedagogia, destacando indícios de vivências e 
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experiências nesse processo educativo.  

Com base na problemática, elaboramos  algumas questões a fim de atender 

nosso objetivo: Quais os aspectos sócio-históricos e culturais da infância e educação 

infantil? Quais as produções acadêmicas sobre a infância no Brasil? De que modo os 

diferentes aspectos da família influenciam na educação das crianças? Qual o estudo 

da produção acadêmica sobre a família no Brasil? Como podemos analisar as 

vivências infantis na família na perspectiva sócio-histórica-dialética? Quais as 

memórias e relatos que os estudantes de Pedagogia têm sobre suas vivências em 

família? Em que isso contribui na pesquisa de campo e na formação? 

Alguns autores nos conduziram ao diálogo para constituir caminhos na 

pesquisa e na análise das informações e constituição de dados. Dentre esses cabe 

aqui citar: Barbosa (1997, 2011, 2012, 2014); Heywood (2004); Oliveira (2002); 

Stearns (2006); Vygotsky (2007, 2010); Wallon (1975), . 

 
 
1.2 Caminhos da Pesquisa: a Escolha do Método e dos Processos Investigativos 

 
 
Com o propósito de responder a estes questionamentos, tomamos como 

referência em nossas investigações e análises o método dialético, isto é, orientado 

pelo  materialismo histórico dialético,  que, segundo Wallon (1978, p. 110), visa 

“compreender que o está comprometido na história, que as suas concepções são 

determinadas direta ou indiretamente pelo sistema geral das ideias da sua época, pelo 

estado das técnicas, pelas lutas sociais de seu tempo”. Segundo o autor, a ciência 

não é “absolutamente relativa” e sim histórica e se constitui na própria dialética da 

prática e teoria no qual só assim se obtém a forma exata e verídica dos fatos reais. 

Vigotsky (2007) afirma que este método contribui para desvelar a realidade, 

buscando entender o real a partir de suas contradições e relações entre 

especificidades, particularidades e universalidades. Essa perspectiva busca analisar 

o real a partir do seu desenvolvimento histórico, integrando as possibilidades de 

melhor compreendê-lo como um sistema em seu todo. Frigotto (2001) diz que é 

comum trabalhos de pesquisas desse tipo se restringirem ao seu próprio corpus para 

a defesa de uma teoria, porém quando se trata de história, é impossível estabelecer-

se uma teoria concisa, visto que ela está em constante transformação devido ao 

caráter único de cada acontecimento.  
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[...] com isso confunde-se a necessária relação parte-todo e todo-parte 
com a idéia de um método capaz de exaurir todos os infinitos aspectos 
de uma determinada realidade, captar todas as contradições e todas 
as mediações. Ignora-se, assim, o caráter relativo, parcial, provisório, 
de todo conhecimento histórico, e que o conhecimento científico não 
busca todas as determinações, as leis que estruturam um determinado 
fenômeno social, senão que busca as suas determinações e leis 
fundamentais [...] (FRIGOTTO, 2001, p. 81) 

 
 

Barbosa (1997) afirma que a partir da perspectiva sócio-histórico-dialética os 

estudos das atividades intelectuais são totalmente ligadas as atividades práticas do 

homem, portanto para compreender as vivências e atividades que o homem produz 

na sociedade em que está inserido hoje, é necessário levar em conta seu mundo 

conceitual, as experiências sociais estabelecidas no passado. 

O processo investigativo abrangeu estudos teóricos e empíricos objetivando 

compreender o papel da família na educação da infância ou criança na perspectiva de 

discentes do Curso de Pedagogia. Com o intuito de conhecer as produções sobre 

infância e família no Brasil, realizamos um levantamento bibliográfico visando 

identificar as concepções e perspectivas dessas temáticas na produção acadêmica 

no país, constituindo uma reflexão crítica acerca dos estudos levantados. 

Consideramos aqui interessante destacar a perspectiva de Gil (2002, p. 45), para 

quem “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente”. 

Sendo assim, pretendíamos fazer um levantamento bibliográfico de artigos, 

dissertações e teses no período de 1988 a 2018 visto a importância da investigação a 

partir do período posterior à promulgação da Constituição Federal, marco legal que 

proporia a educação como direito e responsabilizaria ao Estado essa educação 

propondo também a garantia da educação integral a criança, bem como outros 

direitos. Entretanto, nas bases de dados que pesquisadas encontramos disponíveis 

apenas trabalhos a partir do ano de 1996. 

Nossa busca e análise abrangeu as bases de dados do portal de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), o banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), a base de dados do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua 
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Educação em diferentes Contextos (NEPIEC3) e o banco de dados Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO). A busca foi feita a partir dos descritores: “família 

e infância”, “Educação Infantil”, “vivências na infância”, “memórias da infância” e 

“Pedagogia”. Para o refinamento da seleção das produções recorremos à área da 

educação nas bases de dados, em seguida com os resultados, iniciou-se a leitura 

minuciosa dos títulos e resumos identificando se o estudo tinha a ver com a temática 

de nossa pesquisa. 

Na base de dados da Capes, com os descritores foram encontrados 374 

trabalhos, porém, com o refinamento para a área da educação ficaram 139 e com a 

análise dos títulos e resumos, os que tinham afinidade com nosso trabalho foram 22 

no total. No BDTD, com os descritores foram encontrados 518 trabalhos, porém, com 

refinamento para a área da educação ficaram 11 e com a análise dos títulos e 

resumos, os que poderiam contribuir com a análise do objeto de nossa pesquisa 

sobrou apenas um. No Scielo, com os descritores foram encontrados 33 artigos, 

porém, com o refinamento para a área da educação restaram 19 e com a análise dos 

títulos e resumos, os que tinham a ver com nossa pesquisa somaram 7 no total. Na 

base de dados do Nepiec o processo de busca foi diferenciado dos outros: fomos à 

planilha 2, escrevemos um descritor por vez e buscamos na planilha geral os 

trabalhos. Foram encontrados 40 (dissertações, teses e artigos) dos quais 11 tinham 

relação com a temática da pesquisa em desenvolvimento. Portanto no total foram 41 

trabalhos (teses, dissertações e artigos) que tinham a ver com a temática. 

Fizemos a leitura e análise de todos os 41 trabalhos (APÊNDICE A) na íntegra 

e selecionamos para a seção II  os que tratavam de assuntos relacionados à infância 

e educação infantil, memórias e Pedagogia bem como docência na educação infantil 

no Brasil que foram no total de 30 trabalhos e na seção III selecionamos 18 trabalhos 

relacionados a temática sobre família no Brasil. 

A etapa empírica da pesquisa foi realizada com alunos do Curso de Pedagogia 

da Universidade Federal de Goiás situada na cidade de Goiânia, capital do estado de 

Goiás. Inicialmente, solicitamos a autorização da diretora e da coordenadora do Curso 

de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFG (APÊNDICE B), informando por 

                                                             
3 O banco de dados interno do NEPIEC foi constituído por um levantamento no site da CAPES, que 
identificou a produção acadêmica que vinculasse à Educação Infantil, creche e pré-escola, a partir dos 
seguintes termos de busca: Educação Infantil e Goiás; Educação Infantil e creche; Educação Infantil e 
Pré-escola; Educação Infantil municipal; creche municipal; pré-escola municipal; Educação Infantil 
município; creche município; pré-escola município. O banco de dados é constituído de produções 
acadêmicas defendidas no período de 1987 a 2011.  
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meio de oficio, a necessidade da proposição de questionários (APÊNDICE C) e 

entrevistas aos discentes do referido curso, por meio de um roteiro de entrevistas 

(APÊNDICE D) que elaboramos. Após receber a autorização, iniciamos nossa 

pesquisa. Nesse período, elaboraram-se o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE4) e Consentimento de Participação da Pesquisa (APÊNDICE E), o 

questionário para os discentes com o objetivo de mapear o perfil de cada um e seus 

processos interacionais ao longo de sua existência, com intuito de compreender 

aspectos gerais sobre o papel de família na educação da infância baseados em sua 

perspectiva, destacando indícios de vivências e experiências nesse processo 

educativo. 

A etapa inicial da pesquisa empírica ocorreu no segundo semestre do ano de 

2018 por meio de um levantamento das turmas e do número de alunos matriculados 

em cada uma delas. Realizamos a pesquisa em todas as turmas e períodos do curso 

de Pedagogia e se organizavam da seguinte forma: 2°, 4°, 6° e 8° períodos.  

Realizamos a proposição dos questionários de pesquisa, com os discentes dos turnos 

matutino e noturno. Para a realização desta atividade utilizamos como procedimento 

pedir permissão para cada professor que estava no momento ministrando aula nas 

turmas para que pudéssemos falar sobre a nossa pesquisa. Sobre esta etapa de 

proposição do questionário e sobre a segunda etapa que seria a entrevista, todos os 

professores concordaram e aceitaram.  

O questionário foi elaborado pela pesquisadora juntamente com sua 

orientadora e conseguimos propor os questionários nas 16 turmas, 8 turmas no 

matutino e 8 no noturno do Curso de Pedagogia. Essas 16 turmas envolviam alunos 

do 2º, 4º, 6º e 8º períodos, que eram os períodos que tinham matrícula naquele ano. 

Sendo assim haviam 4 turmas do 2° período (2 turmas no matutino e 2 turmas no 

noturno), 4 turmas do 4° período (2 turmas no matutino e 2 turmas no noturno), 4 

turmas do 6° período (2 turmas no matutino e 2 turmas no noturno),  e 4 turmas do 8° 

período (2 turmas no matutino e 2 turmas no noturno). Entregamos o questionário para 

todos os alunos, somando o total de 300 alunos presentes no dia.  Obtivemos o retorno 

de 141 discentes que responderam ao questionário proposto. Com essas informações 

pudemos concluir que nossa amostra correspondeu a 66,67% do total de alunos 

                                                             
4 Este documento foi realizado com base no modelo utilizado nas pesquisas desenvolvidas pelo 
NEPIEC nos municípios do Estado de Goiás, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UFG. 
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presentes no dia, sendo 87 do matutino e 54 do noturno.  

O questionário foi composto com respostas abertas e fechadas com o objetivo 

de conhecermos os alunos do Curso de Pedagogia e suas características gerais como 

perfil pessoal e profissional, abrangendo diferentes aspectos: sexo, idade, local de 

nascimento, estado civil, atividade profissional, questões pertinentes sobre sua vida e 

família e sua convivência, aspectos de sua criação em família e motivação por ter 

escolhido o Curso de Pedagogia. O questionário visou vislumbrar desde o perfil dos 

alunos que ingressam até aqueles que concluem o curso de Pedagogia da FE/UFG, 

suas concepções sobre o curso.  

O questionário ficou assim dividido: 

 
1) Apresentação dos objetivos da pesquisa: nesse momento informamos aos sujeitos 

que se dispuseram a responder o questionário a finalidade da pesquisa bem como da 

importância daqueles dados. 

2) Dados de identificação: respectivamente ao sujeito que respondeu o questionário a 

fim de podermos apresentar um perfil sócio-histórico dos alunos do Curso de 

Pedagogia. Para tanto, as perguntas diziam respeito a idade, sexo, estado civil, filhos, 

local de nascimento, residência e com quem habita. 

3) Atuação profissional: relativa a profissão que os alunos exerciam, se eram ou não 

professores e atuantes na educação infantil, tempo de profissão. 

4) Questões pertinentes à formação acadêmica: essa parte do questionário dizia 

respeito aos motivos de ingresso do discente no Curso de Pedagogia, se obtinha outro 

curso superior, graduação, especializações ou mestrado e o início do curso e período 

em que estava matriculado. 

5) Questões sobre a suas vivências infantis em família 

6) Termo de Livre Consentimento: parte em que os sujeitos da pesquisa disseram se 

desejavam ou não participar da próxima fase da pesquisa, e da preservação dos 

dados pessoais dos pesquisados. 

 
Os alunos tiveram uma participação efetiva e dos 141 alunos que responderam 

o questionário, 6 não marcaram se queriam passar para a fase de entrevista, 47 

responderam que não queriam fazer a entrevista e 88 responderam que queriam 

participar da entrevista, a próxima fase da pesquisa. 

A segunda etapa da pesquisa envolveu a técnica da entrevista, contando com 
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a participação de trinta e um (31) alunos que se dispuseram a fazer parte desse 

segundo momento. Elaboramos um roteiro de entrevista para os alunos no qual 

poderiam se posicionar acerca se suas concepções sobre infância, criança, família e 

educação infantil, bem como suas atividades e relações construídas na infância com 

sua família e suas considerações e expectativas de contribuições do curso de 

pedagogia para suas vidas. 

Todos os oitenta e oito (88) alunos  que confirmaram, por escrito, o desejo 

participarem da próxima fase da pesquisa, que era a entrevista, foram contactados, 

mas, apenas trinta e um (31) se dispuseram a participar, efetivamente. Realizamos, 

então, a entrevista com esses alunos, sendo que essas entrevistas foram realizadas 

na sala do NEPIEC a partir do horário que cada um afirmava ter disponível. Com 

outros 55 alunos, apesar de terem sido procurados, não conseguimos realizar, por 

diversos motivos, entre eles: estar terminando variados trabalhos, estarem 

trabalhando, finalizando o trabalho de conclusão de curso e imprevistos. Houve 

também alunos que desmarcavam as entrevistas e não conseguíamos realizá-las num 

momento posterior e aqueles que apesar de marcar, não compareceram, sem 

justificar. Outro fator também diz respeito aos números de telefones que os estudantes 

informaram, muitos eram inexistentes e outros não atendiam ou caiam na caixa postal. 

O conjunto desse processo de pesquisa encontra-se refletido na forma de 

organização e exposição desse trabalho dissertativo, o qual está divido em quatro 

seções, contando com sua introdução. A seção II apresenta reflexões sobre a infância 

e seus aspectos sócio-históricos e culturais, evidenciando as transições do modelo de 

infância na sociedade, a educação infantil no Brasil e o impacto das reformas 

educacionais no país, bem como, as análises do levantamento bibliográfico, 

dialogando com as pesquisas identificadas e selecionadas as quais puderam 

contribuir para o estudo. 

Na seção III discute-se a família e seus diferentes aspectos na educação da 

infância, considerando a concepção de família e suas transformações advindas ao 

longo dos anos. Buscou-se refletir também, acerca das pesquisas sobre a família que 

estão sendo realizadas no Brasil por meio do levantamento bibliográfico, ressaltando 

suas contribuições para o nosso trabalho. Como quarta seção do trabalho dissertativo, 

expusemos parte de nosso estudo sobre vivência a partir de uma perspectiva sócio-

histórica-dialética, enfatizando a importância do meio nas relações, a na 

aprendizagem e no desenvolvimento humano. Buscou-se, também, expressar 
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elementos sobre a análise das memórias e dos relatos de estudantes do curso de 

Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, sobre suas 

vivências infantis em família, bem como a análise e constituição dos dados 

apresentados por eles. 

Essa pesquisa sobre as memórias de infância, de pessoas que estão em 

processo de formação, que vão se tornar futuros professores, educadores da 

educação infantil, contribuem para compreender a concepção de criança, família, 

infância e desenvolvimento desses futuros estudantes, dado a importância dos 

aspectos formativos e teóricos que são necessários no curso de Pedagogia. Essas 

memórias dos estudantes nos proporcionam pensar a relação entre a família e o 

desenvolvimento da criança. 
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2 CRIANÇA E INFÂNCIA: SIGNIFICADOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 
 
 

Esta seção tem como objetivo problematizar o significado histórico de criança 

e infância a partir de uma construção sócio-histórica e cultural, evidenciando as 

transformações dos modelos e conceito de criança e infância na sociedade, a 

Educação Infantil no Brasil e os impactos das reformas educacionais, bem como o 

levantamento bibliográfico, partindo de diálogos com as pesquisas selecionadas a fim 

de poder contribuir com este estudo. Destacamos também a história da infância na 

Europa para partir daí realizarmos análises e reflexões dos diferentes conceitos 

culturalmente construídos em diversas sociedades, para podermos entender a 

constituição e transformações deste conceito na atualidade.  

 
 

2.1 A infância e seu sentido histórico  
 
 

O conceito de criança e infância se transforma de uma sociedade ou de um 

tempo a outro. Ao longo da história da infância, foi possível adquirir novas percepções 

sobre caminhos mais amplos que as sociedades e as famílias trilharam no passado. 

Destarte, entende-se que a infância revela importantes suposições e 

constrangimentos no ambiente social mais amplo. Assim, antes de falarmos sobre a 

história da infância, é preciso que compreendamos os conceitos de criança e infância. 

Segundo Faria (1956, p. 469), a palavra infância deriva: 

 
 

Da partícula negativa latina in, ‘não’, usada como prefixo, e do latim 
fans, fantis, particípio presente de fari, ‘falar, ter a faculdade da fala’, 
forma-se o adjetivo latino infans, infantis, ‘que não fala, que tem pouca 
idade, que é ainda criança’. O adjetivo infantilis, ‘que diz respeito à 
crianças, infantil’, e o substantivo infantia, ‘incapacidade de falar, 
dificuldade em se exprimir, meninice, infância’, são derivados latinos 
de infans, infantis. 

 
 

A etimologia da palavra infância traz consigo a noção daquele que não fala, 

vigorando assim a perspectiva adulta que desconsidera as especificidades da criança 

e da infância e a submete ao ambiente, consequentemente, às regras da sociedade 

adulta. 

A criança, no passado, e até mesmo hoje, amiúde foi/é vista como uma 

oposição ao adulto, estabelecendo-se tal diferenciação com base na “falta de 
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maturidade” ou devido a idade. Quando a vemos desta maneira, tendemos a percebê-

la como um ser incompleto, que está em evolução para se tornar um ser evoluído e 

maduro. Para Perrotti (1990), esta visão adultocêntrica do que é ser uma criança é 

redutora. Nela, a criança é somente um vir-a-ser, um futuro adulto. 

Portanto a infância esta ligada ao fator idade e associada ao fator tempo, tempo 

este que determinam e desempenham papeis específicos, mas estes papéis 

dependem fundamentalmente do contexto social em que a criança está inserida. Sua 

socialização com as pessoas, forma de ver o mundo, atividades cotidianas e valores 

e aprendizagens são intrinsecamente ligadas ao seu contexto sócio cultural e 

econômico. 

Ariès (1978) historiciza alguns pontos cruciais, como a idade, brincadeiras, 

jogos, brinquedos, trajes etc que nos fazem refletir sobre o conceito da infância desde 

a Idade Média. O autor por meio de suas pesquisas mostra que as visões de infância 

são construídas social e historicamente, pois a organização de seus cotidianos 

familiares e o modo como os adultos viam e tratavam as crianças se davam a partir 

de suas formas de organização social. 

 O historiador contemporâneo Heywood (2004, p. 25) avalia que Ariès não 

levou em conta que a infância é algo culturalmente construído, não relatou em sua 

pesquisa os vários tipos de infância da era medieval, mas apenas a infância burguesa 

e nobre e trazendo-a por um viéis naturalista, “A infância não passou tão ignorada, 

mas foi antes definida de forma imprecisa e por vezes desdenhada” (HEYWOOD, p. 

29). Portanto seus estudos foram superficiais porque não pode retratar os vários tipos 

de infância e os fatores multi determinantes da época.  

Segundo o autor, na Idade Média as crianças eram vistas como tendo uma 

inocência original, inata que poderia ter influência diabólica ou divina. Essa associação 

da infância à inocência advinha da cultura ocidental religiosa cristã e os românticos 

foram os principais que deixaram sua marca no século XIX. Logo colocou-se a 

educação na primeira fileira das obrigações humanas. O sentido da inocência infantil 

resultou, neste caso, numa dupla atitude moral com relação a infância. Estas noções 

levaram à afirmativa que atribuía um poder imenso ao papel da educação e do meio. 

Heywood (2004) traz essas dicotomias sobre as diferentes épocas. A criança a 

mente medieval “estava ao menos familiarizada com a noção de uma cera mole, que 

poderia ser moldada de várias formas, ou como um ramo tenro, que precisava ser 

posto na direção correta” (HEYWOOD, 2004, p. 52). A verdade é que autores 
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medievais não davam tanta atenção para a infância e por isso não compartilhavam da 

visão que temos sobre a importância desta fase para a formação do ser humano social 

e a viam como um período da vida em que as pessoas estavam totalmente receptivas 

ao ensinamento. 

No século XIX, as crianças no Ocidente eram incentivadas a começarem a se 

sustentar desde muito cedo. Aos sete anos elas começavam a trabalhar auxiliando 

seus pais camponeses e artesãos com tarefas rotineiras. No início da adolescência, 

já podiam ser considerados como um trabalhador com oficio e já trabalhava ao lado 

dos adultos. Já os bebes e crianças de pouca idade em seus tipos de vestuário, 

alimentação, brincadeiras e atividades não apresentavam diferenças no sexo, até 

porque os pais não percebiam a sexualidade comovemos hoje e entendiam que as 

diferenças eram inatas entre homens e mulheres. 

As influências culturais sobre a construção da infância foram muitas e 

diversificadas, estavam, muitas vezes, vinculadas ao processo de desenvolvimento 

econômico e também a concepções religiosas. Esses acontecimentos, de acordo com 

Heywood, influenciaram e foram influenciados pelos métodos de criação das crianças, 

pelo trabalho infantil, pelas medidas de bem-estar materno e pela educação. 

Uma disciplina rigorosa também podia ser notada em muito relatos de correção 

dos filhos nesta época, Stearns (2006) relatou sobre o espanto dos índios americanos 

ao verem as frequentes punições que os filhos dos colonizadores europeus sofriam 

mostra também como era a educação dos filhos dos reis na França no século XVII, 

pois muitas vezes eram expostos a vergonha em meio ao público e nas famílias mais 

comuns havia a prática das mães amarrarem seus filhos em panos apertados para 

que não se machucassem ao engatinhar, ou ao se contorcer, então os colocavam 

dependurados num gancho na parede para que os pais pudessem ir trabalhar 

despreocupadamente. Essas práticas podiam mostrar que os pais tinham um pouco 

de preocupação com seus filhos, mas mostrava também que não davam muita 

atenção a eles. 

O autor afirma que os europeus tradicionais careciam ter mais conhecimentos 

sobre a concepção da infância como um estágio da vida e que permeava 

características próprias. Afirma também que analisando diários e cartas que eram um 

meio de registro pessoal da época, era evidenciado que os pais demonstravam 

atenção aos filhos, como por exemplo, quando um filho nascia os pais demonstravam 

a alegria e amor por meio desses registros. Alguns pais poderiam ficar insensíveis a 
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morte de seus filhos, mas outros demonstravam tristeza e lamento. 

Na Europa, havia um costume que posteriormente fora trazido para o Brasil, 

era o de mandar seus bebês para outra mulher amamentar que havia acabado de dar 

a luz, mostrando em alguns casos que mães faziam isso porque tinham que voltar ao 

trabalho, mas em outros casos era pura decisão da mãe por não querer amamentar 

seu filho. Stearns (2006, p. 78) afirmou que: “Do ponto de vista da saúde da criança 

isso era contra-indicado, uma vez que muitas amas-de-leite não tinham leite suficiente 

para alimentar duas crianças adequadamente”. Essa prática perdurou até o século 

XIX principalmente pela razão das mulheres terem que recorrer ao trabalho para 

ajudarem no sustento de casa, mas foi severamente criticada pelos higienistas. 

Na modernidade ocidental, segundo Stearns (2006), o conceito de infância 

engloba três questões essenciais e inter-relacionadas. A primeira mudança mostra a 

passagem da infância que até então era voltada ao trabalho, agora sendo voltada a 

institucionalização da infância. Antes as crianças tinham que trabalhar desde muito 

cedo para ajudar seus pais num oficio, mas na modernidade que envolve os séculos 

XVII e XIX, a criança e o adolescente passam a frequentar uma escola, a escola passa 

a ser vista como importante na vida da criança pelos pais e sociedade.  

A segunda mudança é a diminuição do número de filhos, pois antes as famílias 

costumavam ter muitos filhos até com o sentido desses filhos futuramente ajudar no 

sustento da casa, mas com a modernidade, veio a urbanização e com isso despesas 

com as crianças como gastos escolares, com roupas e comida. Dessa forma então, 

se viram forçados a repensar seus modos de vida e a diminuírem a taxa de natalidade. 

A terceira transição da infância na modernidade foi a redução da taxa de 

mortalidade, pois até então esse número era de 30% a 50% de crianças que morriam 

até os dois anos de idade. Isso aconteceu em decorrência primeiro porque as famílias 

começaram a diminuir o número dos filhos e com isso se preocuparam mais com a 

vida, saúde e cuidado deles. E outro foi por causa da melhoria do saneamento e 

medidas públicas de prevenção a saúde adotadas na época, por isso a taxa de 

mortalidade principalmente no ocidente foi caindo cada vez mais. 

A partir daí começou-se a dar uma maior atenção a infância e aspectos 

relacionados a ela, como por exemplo a escolaridade e a inteligência, por isso foram 

feitos diversos programas escolares e testes que poderiam constatar o nível da 

inteligência da criança e esta era totalmente ligada ao dom de Deus. Segundo Stearns 

(2006, p.92): 
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Uma maior segregação de crianças por idade seguiu-se ao modelo 
moderno. A maioria das escolas dividia as crianças em classes, ou 
dividia a classe em seções por idade. Além do mais, com taxas de 
natalidade mais baixas, as crianças cresciam com menos irmãos, o 
que reduzia relacionamentos cruzados e promovia maior interação 
com o colega da mesma idade (STEARNS, 2006, p. 92). 

 
 

Essa nivelação da idade poderia afetar o modo de como as pessoas viam as 

crianças na época e no século XX um grupo de especialistas começaram a 

desenvolver um padrão especifico de desenvolvimento por idade e habilidades 

cognitivas, posteriormente esse padrão que seria imposto por eles foi bastante 

criticado, pois segundo esses críticos, eles eram exagerados.  

Outro fator importante na modernidade, o relacionamento adulto-criança 

também foi influenciado por esse novo modelo. Por consequência da escolaridade, foi 

reduzido o controle da paternidade sobre as crianças e isto foi preocupante porque 

eles estavam depositando agora na escola a responsabilidade da educação e 

cuidados dos seus filhos, ainda mais algumas escolas que apresentavam para a 

sociedade que iriam proporcionar as crianças valores sociais, étnicos e religiosos 

distintos da família. 

Por outro lado, percebeu-se um contato maior dos adultos com as crianças, 

antes as crianças maiores cuidavam das menores, mas com a modernidade as 

crianças maiores passaram a frequentar a escola e não ficar mais em casa cuidando 

dos irmãos, portanto os pais acabavam ficando mais tempo com eles e davam mais 

atenção, esse contato advinham principalmente as mães. Acabou também que neste 

novo modelo moderno de educação as crianças ficaram mais distante dos adultos, 

pois anteriormente no modelo agrícola as crianças acabavam que ficavam mais tempo 

com os pais, até porque trabalhavam juntassem lavouras e no campo. Já agora, com 

a industrialização, os pais ficavam mais tempo fora, no trabalho e as crianças na 

escola, por isso houve uma chamada distanciação do mundo adulto e essa separação. 

Stearns (2006) afirma que a escola, tomando o lugar do trabalho acabou sendo 

favorecida, já que com a industrialização, o trabalho infantil foi sendo substituído por 

máquinas e que a sociedade começava a dar importância para a educação porque 

estava diretamente ligada ao sucesso dos seus filhos no futuro. Segundo o autor, 

nesta época ocorreram dois tipos de reflexão:  
 

 

A revolução científica e o iluminismo alentaram a crescente crença 
entre filósofos ocidentais de que as crianças não eram corrompidas ao 
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nascer; como o cristianismo pregava, baseado no pecado original, a 
ciência mostrou que a criança podia sim ter razão e foi descartando e 
dando ênfase a ideias de John Locke de que as crianças eram como 
tabulas rasas e necessitavam de uma boa educação (STEARNS, 
2006, p. 94) 

 
 

Essas ideias se propagaram rapidamente e promoveram uma crença de que a 

infância deveria ser totalmente voltada para a educação. A igreja católica ainda 

obtinha forte influencia na sociedade e na educação das crianças insistindo no pecado 

do nascimento e a disciplinas severas para quem não seguissem e obedecessem aos 

padrões que eles impunham. 

O costume da escolha dos nomes também mudou, pois antes os familiares 

esperavam a criança fazer dois anos para só então escolherem e darem um nome 

para a criança e se ela morresse o nome não seria mais usado. A partir daquele 

momento já davam um nome para a criança assim que nasciam e demonstravam uma 

ligação maior as crianças e as suas individualidades. As famílias foram abandonando 

o hábito de enrolarem as crianças em panos e cueiros, deixando as mais livres, como 

já recomendara Rosseau (1992), isso aumentou a responsabilidade do cuidado e 

vigilância por elas, mas ao mesmo tempo cresceu o vínculo e um desenvolvimento 

mais saudável da criança. Foi reforçado o discurso de que as mães que deveriam 

amamentar e cuidar dos seus filhos e que os pais deveriam controlar sua raiva e não 

utilizar do medo para aterrorizar e disciplinar seus filhos, fato estedescrito por 

Heywood (2004). 

Essas transições de um novo modelo de infância ocorreram de forma gradual, 

com o desenvolvimento da industrialização e crescimento das cidades. Por outro lado, 

foi vista uma triste realidade: a miséria foi crescente entre as famílias que migravam 

do campo para as cidades e a renda do trabalho era pouca. Dessa forma, muitas 

famílias precárias colocavam seus filhos para trabalhar com eles nas fábricas e este 

trabalho em sua maioria era totalmente insalubre. Foi tornando-se crescente o número 

de mães solteiras que em muitos casos eram abusadas por seus empregadores e os 

filhos destas mulheres acabavam em orfanatos e casas de enjeitados nos quais eram 

submetidos a trabalhos forçados, bem como abusos físicos e psicológicos. Marcílio 

(1998, p. 293) destacou: “Explorava-se o trabalho infantil sem nenhum 

constrangimento, de acordo com a melhor consciência burguesa de estar ajudando a 

criança desamparada” 
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No final do século XVIII começaram a dar uma nova atenção e expansão aos 

sistemas educacionais, Stearns (2006) enfatizou que surgiram novas escolas 

secundárias visando formar as crianças da elite e os governos começaram a se 

interessar pela educação primaria de massa e a educação gradativamente foi se 

tornando obrigatória as crianças. Juntamente com a educação, foram surgindo leis 

que proibiam o trabalho infantil, principalmente nas fábricas. Infelizmente durante 

décadas muitas crianças continuaram a trabalhar (ROCHA, 1997),  ainda mais as que 

moravam no campo, outras dividiam o tempo trabalhando e estudando, mas com o 

passar do tempo a importância da criança frequentar a escola só foi ganhando forças 

e conscientização por parte da sociedade.  

A maternidade neste contexto ganhou uma nova percepção, era vista agora 

como fonte fundamental de amor familiar, os pais foram tendo consciência de dar mais 

cuidado e atenção a seus filhos e  mesmo se trabalhassem passando o dia todo fora, 

deveriam aproximar-se e compartilhar de bons momentos juntos em família. Neste 

novo modelo de família, seus momentos de lazer baseavam em sentimentos íntimos 

familiares.  Como expôs Stearns (2006, p. 99), “O piano tornou-se mobiliário 

fundamental a partir de 1830, para que a família reunida cantasse ao seu redor”. Esses 

momentos entre família começaram a ser fundamentais para a sociedade, bem como 

passar as férias juntos, celebrar aniversários demonstrando a importância da 

individualidade e compromisso com a infância na família. 

Nos novos padrões ocidentais, a sexualidade era um problema no imaginário 

da inocência amorosa, pois agora as crianças não podiam se casar tão cedo, visto a 

importância da conclusão escolar e sua carreira antes de formar uma família.  Além 

disso, ter filhos fora do casamento iria prejudicar a honra da família. Cresceu, o 

controle sexual, e com isso, uma enorme preocupação com a masturbação que era 

vista como pecaminosa e merecida de castigos e disciplinas. As crianças passaram a 

ter padrões de beleza propostos pela sociedade e deviam ser atraentes, sobretudo as 

meninas que logo passaram a ser submetidas a treinamento da boa aparência e 

posturas a fim de atrair os meninos para se casarem. 

A ideia de adolescência, segundo o autor, surgiu a partir da década de 1830 

mais foi comumente usada por psicólogos infantis. Essa palavra correspondia a uma 

fase especifica da infância que não havia sido identificada antes e que agora estaria 

demarcando uma diferença entre o jovem e o adulto. A adolescência passou a ser 

vista como um período conturbado em que a criança passava e ajudava os pais a 
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entender esse período de difícil e tensional relação entre os filhos e os pais. Neste 

mesmo período foram construídos reformatórios destinados a adolescentes que 

infringiam leis e que por serem muito novos em idade não poderiam receber as 

mesmas penalidades que um adulto, por isso quando infringiam iam para estes 

reformatórios que tinham uma penalidade diferenciada. 

No século XIX a sociedade foi acompanhando a mudança e a criação do novo 

conceito moderno de infância e esse período da adolescência pretendia se explicar 

na época um período problemático em que a criança passava, de inúmeras 

dificuldades emocionais, mas sem deixar de lado que mesmo sendo adolescente, 

ainda era idealizada como uma criança. E neste modelo moderno houve três 

acontecimentos que marcaram de vez as crianças de todo o mundo, são estes: a 

expansão dos escravos da África para as Américas, o crescimento do colonialismo 

europeu nas Américas e por fim o crescimento da produção para a economia 

comercial mundial em crescimento. 

O primeiro acontecimento que marcou o conceito moderno de infância foi a 

escravidão. Segundo Stearns nunca foi novidade na história mundial, mas em especial 

a escravidão americana foi retratada por estudiosos como o mais cruel tipo de 

escravidão. Os adolescentes sempre foram mais procurados como escravos por sua 

capacidade física de trabalho e potencial de procriação. O autor diz que: “O novo 

comércio de escravos e as instituições americanas de escravidão fora, sem dúvida, 

pior do que a maioria dos sistemas de escravidão tradicionais” (STEARNS, 2006, 

p.107). As crianças escravas deveriam trabalhar o mais cedo possível, assim que 

começavam a andar. As características mais cruéis da escravidão americana era a 

possibilidade de separação entre as famílias pela venda e comércio de escravos. Fora 

o tratamento inferiorizado que as crianças negras sofriam e sofreriam mesmo após a 

emancipação. 

Sobre a escravidão no Brasil, Priore (2002) em seus estudos mostrou que, 

entre 1789 e 1830, a população escrava no Estado do Rio de Janeiro só crescia por 

meio do tráfico transatlântico. Os navios negreiros depositavam até 180 

aproximadamente 24 mil africanos. Segundo ela, as crianças também faziam parte 

desse bojo, mas o principal objeto de investimento das grandes fazendas, não eram 

as crianças, e sim às mães delas. A maioria dessas crianças não conseguia atingir a 

fase adulta. 
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Aqueles que escapavam da morte prematura, iam, aparentemente, 
perdendo seus pais. Antes mesmo de completarem um ano de 
idade,uma entre cada dez crianças já não possuía nem pai, nem 
mãe... [...] Aos cinco anos, metade parecia ser completamente órfã; 
aos 11 anos, oito a cada dez (PRIORE, 2002, p. 180) 
 
 

Houve uma forte onda de imigração durante os séculos XVIII e XIX e o impacto 

dessas imigrações tanto para os que imigravam quanto para a sociedade que os 

recebia se davam pelos efeitos do colonialismo europeu, pois espanhóis e 

portugueses colonizaram a América Latina e isso trouxe fortes consequências as 

crianças.  O que não faltava era trabalho e começaram a usar as crianças como mãos 

de obra. Segundo o autor, os nativos eram impostos a obedecerem às novas regras 

da civilização. As crianças nativas e africanas eram forçadas a trabalharem desde 

muito cedo. Missionários vindos da Europa influenciaram na educação destas 

crianças tentando catequizá-las. 

A porcentagem de crianças ilegítimas cresceu sobremaneira no Brasil nesta 

época, visto que os colonizadores abusavam e engravidavam as mulheres escravas 

negras e indígenas e não assumiam a paternidade e mães passaram a criar seus 

filhos sozinhas ou com a ajuda de outras famílias. Começou-se, posteriormente, a 

haver uma preocupação com a saúde dessas crianças, e alguns programas foram 

criados para combater a mortalidade infantil e o infanticídio. Mesmo com o passar dos 

anos, o trabalho infantil continuou presente em muitas culturas, principalmente em 

nosso país.  

Tranformações econômicas, politicas e sociais começaram a mudar o cenário 

nacional e afetaram diretamente a vida das crianças e suas infâncias. Essas 

mudanças foram marcadas por períodos de guerra, migração, urbanização e o 

principal deles, a globalização. A globalização no século XX causou grande impacto 

na juventude e infância e foi marcada pois dois grandes acontecimentos, o primeiro 

foi o impacto tecnológico na sociedade, bem como nas crianças e adolescentes. A TV 

por satélite facilitou a comunicação mundial e em 1990 com a introdução da internet. 

O segundo impacto foi político, com a decisão da China de estabelecer novos contatos 

internacionais e as multinacionais abrangeram seus territórios no mundo criando 

progressivamente mais economia de mercado.  

Stearns (2006), discutindo sobre o efeito da globalização na infância e criança 

afirmou que: “a globalização econômica piorou a condição de trabalho de algumas 
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crianças, no entanto, a globalização política – isto é, o crescente alcance das 

organizações internacionais se encaminhou para uma defesa crescente dos direitos 

humanos" (STEARNS, 2006, p.184). Nota-se, pois, que a globalização 

contraditoriamente trouxe grandes retrocessos para a infância, apesar dos grandes 

avanços para a infância, criança e a educação à elas destinadas.  

Portanto, podemos observar hoje que o sentimento de infância e suas 

concepções perpassam culturas e aspectos históricos que influenciaram e que 

influenciam ainda hoje. Para Kramer (1992) o sentimento de infância atualmente 

resulta em uma dupla atitude em relação à criança: a primeira é que devemos 

preservá-las da corrupção do meio, mantendo dessa forma a sua inocência e segundo 

que devemos fortalecer o desenvolvimento do seu caráter e razão. “As noções de 

inocência e de razão não se opõe, elas são elementos básicos que fundamentam o 

conceito de criança como essência ou natureza, que persiste até hoje” 

(KRAMER,1992, p. 18). 

Com base nos estudos até aqui analisados, percebemos que essas ideias de 

infância tem a ver com aquilo que Stearns (2006) aponta sobre infância que inclusive 

são destacadas por Heywood (2004) de que a infância não é algo que sempre existiu, 

pois ela aparece e vai mudando historicamente com o tempo, se constituindo e 

assumindo novos papéis conforme a sociedade em que a criança está inserida. A 

forma como a sociedade está organizada influencia na forma de infância que aquela 

criança terá. Nessa perspectiva, assumimos que existem diferentes infâncias,apesar 

de insistentemente os grupos sociais hegemônicos tentarem reafirmar a existência de 

um modelo padrão universal de infância imposto. Esta visão excludente deve ser 

combatida, pois devemos levar em conta os diversos aspectos sociais, culturais e 

políticos que são constituídos o mundo. 

Concordando com Kramer (1992) e Del Priore (2002), podemos concluir que 

no Brasil existem vários tipos de infâncias formadas por crianças indígenas, 

quilombolas, imigrantes, ricas, pobres, negras, brancas. Cada uma delas tem seu 

modo de inserção social específico, apesar de todas serem brasileiras elas exercem 

um diferente papel em sua comunidade. Num país no qual contempla uma cultura tão 

diversificada, lutar contra a exclusão social a fim de ampliar desde cedo a relação da 

criança com vários tipos de conhecimento, propostas significativas com o intuído de 

seu desenvolvimento e apropriação de direitos, sendo um sujeito social, por meio de 

um sistema educacional, seria um grande desafio. 
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2.2 Infância e educação infantil no Brasil: Concepções e políticas 

  
 

A diversidade de concepções sobre a criança, a infância e sua educação são 

oriundas de trajetórias e processos de construção social, cultural e histórica. Dessa 

maneira, a Educação Infantil traz uma história de lutas e mudanças ocorridas na 

consciência social. Como afirmou Stearns (2006, p.14): 

 
 

Ao longo da história da infância é possível adquirir novas percepções 
sobre caminhos mais amplos que as sociedades e as famílias 
trilharam no passado – visto que a infância revela importantes 
suposições e constrangimentos no ambiente social mais amplo. 
Igualmente relevante, é possível verificar como muitos aspectos da 
infância contemporânea decorrem do passado, o que por seu turno 
permite entender bem melhor a infância contemporânea, inclusive 
alguns novos problemas que ocupam a nossa atenção. [...] 
(STEARNS, 2006, p. 14). 

 
 

 O entendimento contemporâneo sobre as concepções de criança e infância 

marcaram profundamente a concepção de educação a elas destinadas. Foram 

criados então no final do século XIX, idealizados por médicos brasileiros, o 

“higienismo infantil”, a ideia era de tratar da criança e da família ensinando lhes 

noções básicas de higiene e as eúde. Segundo Costa (2004) e Rizzini (2008), foi 

através desse processo e da institucionalização desse tipo de intervenção que a 

burguesia pôde ter mais acesso ao mundo da pobreza. O médico passou a ser o 

detentor do saber e a medicina passou a dominar o Brasil pelo fato da educação 

ser ainda restrita à minoria da sociedade. Rizzini concluiu: 

 
 
O médico era o salvador encarnado e, decerta maneira, o substituto 
do padre nas relações cada vez menos cunhadas pela religião, no 
contexto do século XIX. Não havia limites quanto a sua área de 
intervenção; eram os confessores e os conselheiros dos assuntos 
privados da família, inclusive dos problemas entre casais nas esferas 
da sexualidade e reprodução (RIZZINI, 2008, p. 108). 

    
 

As pesquisas de Costa (2004) e Rizzini (2008) ofereceram dados 

fundamentais para compreendermos esse processo de constituição histórica da 

família e da criança. O médico passou a exercer um papel fundamental na 

sociedade, ele tinha a   função de zelar pelo futuro da sociedade, por isso a sua 
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tarefa era a do saneamento com um viés de assistência social utilizando, dessa 

forma, um discurso moralizador que moldasse a sociedade para o padrão que eles 

estavam propagando. A criança pobre passou a ser um alvo principal da 

assistência. 

No final do século XVIII e início do século XIX, predominava a prática da 

caridade com o intuito de zelar das crianças pobres e, com isso, eles recolhiam as 

crianças órfãs e expostas. Para isso, foi criando a “roda dos expostos ou enjeitados” 

no qual era instituições acolhedoras de crianças que eram abandonadas, e as 

pessoas que as abandonavam ficavam no anonimato. Essas instituições foram 

espalhadas por todos países em que o catolicismo predominava. Chegaram aqui 

no Brasil, no ano 1730, e chamavam-se Santas Casas de Misericórdia. Estes asilos 

predominaram por volta de 150 anos na sociedade abrigando as crianças 

enjeitadas. 

Com o movimento higienista e moralista do século XIX, essas instituições 

foram totalmente criticadas. Para eles, essas instituições deveriam ser fechadas 

pelo fato de ser um atentado à moralidade. Primeiro, porque incentivavam relações 

imorais e ilícitas e que resultavam em filhos ilegítimos, que eram anonimamente 

abandonados nesta roda. Segundo, porque muitos pais entregavam as crianças a 

estas instituições para aliviar o fardo de terem que criar seus filhos, passando a 

responsabilidade para estas instituições de caridade. Terceiro, porque estas 

instituições não demonstravam nenhum asseio e higiene e o índice de mortalidade 

de crianças que passavam por estas instituições eram alarmantes.  

O problema da mortalidade infantil nessas instituições logo foi destacado 

pelos higienistas da infância na época que começaram a debater sobre estas 

questões junto a sociedade. Segundo Rizzini (2008), surgiram então iniciativas 

oficiais de regulamentação para o serviço dos expostos e o projeto tratava a 

fiscalização da limpeza, sono, alimentação e arejamento dessas instituições.  

Os higienistas criticavam a forma de como as mulheres eram tratadas pela 

sociedade e igreja na época, estas que tinham seus filhos fora do casamento e a 

forma de como eram penalizadas, pois: “Após o parto, as mulheres tinham que 

pagar uma multa ou trabalhar gratuitamente durante um ano no asilo” (RIZINNI, 

2008, p.113), desta forma reforçava a raiva que estas mulheres tinham pelos seus 

filhos que eram abandonados, e elas eram condenadas e vistas pela sociedade 

como mulheres sendo da pior espécie e isso contribuía para o alto índice da 
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mortalidade infantil. 

Com esse discurso moralizador dos médicos higienistas de que os pais 

deveriam cuidar de seus filhos, pois a responsabilidade deveriam ser deles e com 

o fechamento dessas instituições visando reduzir a taxa de mortalidade infantil, os 

filhos começaram a ser criados principalmente pelas mães, porque os pais em 

muitos casos ficavam no anonimato e pois deveriam ter suas honras preservadas 

como homem (RIZINNI, 2008, p.114). Por outro lado, foi surgindo outro problema 

social. Muitas dessas crianças e adolescentes pobres começaram a se tornar 

infratores, cometer pequenos delitos. Juristas começaram a intervir, visando o 

controle e bom andamento social. Propuseram uma aliança entre a justiça e a 

assistência visando uma intervenção na população pobre enquadrando os 

indivíduos, desde a infância, à disciplina e ao trabalho. 

Os estudos de Marcílio (1998) mostraram que em meados do século XIX e 

início doseguinte século, o Brasil sofreu constantes mudanças e muitas delas 

estavam relacionadas às políticas públicas sociais voltadas à infância. As mais 

importantes mudanças foram o fim da escravidão no país, a queda da monarquia, 

a separação da igreja e do Estado, a queda da subjugação da religião sobre a 

assistência social, a proclamação da república e as legislações que vieram 

posteriormente assegurando os direitos das crianças. 

A mulher também começou a ganhar espaço na sociedade, segundo Marcilio 

(1998). Antes, a mulher era considerada como inferior e incapaz e deveria ser 

treinada para ser uma boa mãe e dona de casa. A partir de então, algumas 

começaram a se inserir no mercado de trabalho que veio com a modernização após 

a República.  Mas a crescente pobreza nos centros urbanos, a migração das 

mulheres do campo para a cidade, acabou deixando-as sem seu contexto e apoio 

familiar. Para um número de mulheres nas cidades lhes restavam emprego nas 

fábricas, serviços domésticos ou prostituição; isso, de acordo com Marcílio (1998) 

contribuiu para o abandono de bebês. 

Diante desse cenário politico e social, surge a filantropia que daria 

continuidade à obra de caridade, mas sob uma nova concepção de assistência.  

Com a extinção das instituições de casas de misericórdias, foi proposto o programa 

Nacional de Politicas Publicas voltado as crianças desvalidas, com isso foi criado 

os asilos visando normas de ensino elementar e profissionalizante e os governos 

provinciais que financiavam a maior parte dos gastos dessas instituições apesar de 
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serem vinculados a instituições religiosas. Para Marcílio (1998): 

 
A filantropia atraía as elites, pois acreditava-se que ela permitiria 
exercer um melhor controle sobre a sociedade. O que se buscava, 
além da manutenção da ordem, era o equacionamento dos conflitos 
sociais, em uma sociedade liberal. A utopia filantrópica almejava uma 
sociedade harmônica, estável, feliz.(MARCILIO, 1998, p. 206). 
 
 

Essa visão fazia parte do discurso do projeto filantrópico burguês que visava 

o alcance da ética e a educação por meio de sentimentos de ordem, respeito as 

regras e normas impostas, estímulo à família e o amor pelo trabalho. Ou seja, 

preparar o homem e a mulher para viverem de forma civilizada na sociedade, sendo 

disciplinado e um bom trabalhador, a proposta era “assistir para prevenir”. 

Muitas dessas instituições pregavam a disciplina. As crianças deveriam 

acordar bem cedo e se prepararem para algum ofício. Tudo com o tempo marcado 

e, se atrasassem ou não fizessem seu trabalho da forma correta, poderiam sofrer 

severas penalidades. Outras visavam mais a questão educacional e até premiavam 

as crianças e adolescentes com o intuito de estimular a aprendizagem. 

Apesar da criação dessas instituições voltadas aos pobres, elas eram 

insuficientes e quase inexpressivas frente à situação de saúde e educação da 

população brasileira. As mulheres começaram a buscar melhorias para seus filhos 

como creches que seriam um lugar para deixarem seus filhos e poderem trabalhar, 

bem como melhores condições de trabalho e igualdade de direitos como a 

equiparação salarial em relação aos homens e direito ao voto. 

Na década de 1920, em meio às poucas conquistas realizadas pelas lutas 

da classe trabalhadora, em especial a da mulher, surgiram as primeiras 

regulamentações do atendimento de crianças menores de sete anos e é aqui que 

se contempla educação infantil. De igual modo, em escolas maternais e jardins de 

infância. Oliveira (2002, p. 97) destaca que em meio àquele momento político, 

ocorreu em 1922 no Rio de Janeiro o Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à 

Infância, onde se debateu temas como a educação moral e higiênica e o 

aprimoramento da raça, com ênfase no papel da mulher como cuidadora. 

Em 1932 educadores interessados em divulgar novas concepções na 

educação brasileira lançaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. De 

acordo com Oliveira (2002, p. 99) o Manifesto propunha: “renovação do 

pensamento educacional” como por exemplo a educação pré-escolar como base 
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do sistema escolar. A criança, desse ponto de vista, deveria ser colocada no centro 

das ações educativas, o que mudava a noção de uma escola centrada no 

professor. Esse paradigma, porém, sofreu interpretações balizadas pela diferença 

de classes, já que, como destacou Oliveira (2002), as propostas de cunho 

escolanovistas foram voltadas preferencialmente às crianças de grupos sociais de 

média e alta rendas.  

Apesar de terem sido criadas algumas instituições oficiais voltadas ao que 

era chamado de proteção à criança desde a década de 1930, Oliveira (2002) 

chama atenção para o fato que na década de 1940 é que foram efetivadas algumas 

iniciativas governamentais da área da saúde, previdência e assistência. Desde o 

início do século até a década de 1950, as creches instituídas pelas indústrias eram 

de responsabilidade de entidades filantrópicas laicas e religiosas.  

Em 1942, com o apoio das Associações Comerciais e da Confederação 

Nacional das industrias e sob inspiração da D. Darcy Vargas, foi criada a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA). Segundo Kramer (1992), seu objetivo foi promover 

a assistência social, prestada diretamente ou em colaboração com o poder publico, 

em instituições privadas, visando proteger a maternidade e a infância, apoiando as 

famílias. Foram criados então creches, maternidades e postos de puericultura. 

No final dos anos 1960, a educação infantil brasileira passou por profundas 

transformações. Esta fase se iniciou durante o Regime Militar estabelecido no país, 

que trouxe tristes realidades para a sociedade e para a educação brasileira. Em 

1964, o governo militar criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – 

Funabem, cujo objetivo era formular e implantar a politica nacional para a infância. 

 A preconização do atendimento educacional sobre a influência de 

estudos médicos e psicológicos que visavam promover o desenvolvimento infantil 

desde o nascimento aumentou a demanda por pré-escola. Desse modo, na década 

de 1970 foi influenciado o processo de municipalização da educação pré-escolar 

pública. Sobre esse processo, Oliveira, (2002, p.111) assinalou que: 

 
 

A referida pressão da demanda por pré-escola e os polêmicos debates 
acerca de sua natureza assistencial versus educativa, na segunda 
metade dos anos 70, dinamizaram as decisões na área. Nesse 
sentido, observa-se a criação do serviço de Educação Pré-Escolar em 
1974 e no ano seguinte, da coordenadoria de Ensino Pré-Escolar, 
ambos órgãos criados pelo Ministério de Educação e Cultura 
(OLIVEIRA, 2002, p. 111). 
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Nesse período, uma das principais bandeiras do movimento de luta formado 

por conselheiros ou membros do Ministério da Educação foi por creches, sobre o papel 

da educação infantil e, segundo Kuhlmann (2000), estes procuravam entender, com 

fortes argumentos, a orientação assistencialista como a vinculação de creches e pré 

escolas a órgãos de assistência social, quanto em aspectos políticos, como a 

diminuição das verbas da educação e o esvaziamento pela inclusão das despesas 

com merenda e atendimento à saúde na escola. Diante disso, os serviços de 

alimentação e saúde pareciam representar uma ameaça ao caráter educacional das 

instituições. 

Na década de 1980 tivemos grandes marcos no campo da Educação que 

impactaram a Educação Infantil Brasileira. Um desses marcos, talvez o mais 

importante deles, foi a Constituição Federal (CF), promulgada em 1988, com o 

reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e 

um dever do Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino. Seguiram-se à CF várias 

outras expressões legais que reforçaram os principais fundamentos políticos contidos 

na Lei Magna.  

A década de 1990 também trouxe grandes avanços para a Educação com a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 e a aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, que constituiu a 

Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. Neste período, aparecem 

estudos, segundo Kuhlmann (2000), que mostram a indissociabilidade entre o cuidar 

e o educar, pois se o cuidar faz parte da educação da criança no ensino fundamental, 

ele deve fazer parte também na educação infantil, pois esta é essencial para o 

desenvolvimento integral da criança. 

O ECA (BRASIL, 1990) foi uma grande conquista no que tange aos direitos 

humanos porque, através desta legislação, as crianças e adolescentes conquistaram 

direitos. A partir daí, foram surgindo discussões e debates em fóruns sobre políticas 

públicas nacionais sobre o trabalho e violência infantil. A exploração infantil no Brasil 

era muito intensa e vista, em muitos casos, como normal, pois veio como uma herança 

da época da escravidão, na concepção da sociedade brasileira. Depois do ECA, ela 

começou a ser combatida de forma mais eficaz por meio da conscientização dos 

direitos das crianças. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998, 

representou tambem um avanço na época. Ele marcou todo um período, mais de uma 
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década, com uma concepção que se fortaleceu e fixou-se no campo da formação de 

professores no curso de Pedagogia, que foi a relação do brincar, cuidar e educar. Nas 

politicas educacionais, o RCNEI foi muito importante porque trouxe uma visão um 

pouco mais crítica, trazendo um olhar, em relação a criança, abordando-a como um 

todo, enfatizando também a importancia do papel da Educação Infantil no 

desenvolvimento da criança. O Referencial acabou se constituindo como quase uma 

verdade absoluta, um guia, que precisou, no entanto, mudar posteriormente em 

algumas concepções. 

Em 2010, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009), resultado da revisão das DCNEI de 1999 

(BRASIL,1999) que estabelece princípios fundamentais para a organização do 

trabalho pedagógico na Educação Infantil. Princípios éticos, políticos e estéticos que 

valorizam e promovem a criança e sua infância. Por meio desta organização o Estado 

passou a assumir a educação das crianças pequenas, visando complementar a ação 

das famílias, articulando os diversos contextos de vivências e desenvolvimento que 

elas trazem consigo. 

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil, deve ter 
como objetivo, garantir à criança, acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 
diferentes linguagens, assim como, o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças. (DCNEI, 2010, p. 18) 

 
 

As DCNEIs propõem também espaços privilegiados, de socialização e 

convivência, construção e ampliação de saberes e conhecimentos, compreendendo e 

estabelecendo a criança como sujeito histórico e cultural, devendo, portanto, usufruir 

de seus direitos, e incluindo também a cultura indígena e a afro- descendente 

brasileira no currículo, valorizando assim as suas culturas. 

É importante destacar que no ano de 2013 a LDB sofreu modificações que 

afetaram diretamente a Educação Infantil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

caracteriza em seu artigo 29 tal educação como “[...] primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral das crianças até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e comunidade.” (BRASIL. 2013). 

Além da LDB ressaltar o direito de a criança a frequentar a educação infantil 
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fazendo com que a criança brasileira agora tivesse acesso a educação, desde seus 

primeiros anos de vida, foi um marco importante também para a qualidade da 

educação destinadas a crianças de pouca idade, pois agora os professores deveriam 

ser habilitados para esta função, exigindo-se deles qualificação profissional em nível 

superior.  

Posteriormente, foi criado o Plano Nacional de Educação – PNE (2001) que 

também trouxe bastante contribuições para a educação infantil, pois uma das suas 

metas era estabelecer o Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 

Educação Infantil (PNE, 2001, p.12) no qual obrigava e dava um prazo para os 

profissionais fazerem o curso de pedagogia no nível superior para atuarem nesta área, 

qualificando assim a educação das crianças. 

Atualmente existe, infelizmente, a preocupação em relação à obrigatoriedade 

dos pais matricularem suas crianças com idade de 4 a 6 anos nas pré-escolas por 

causa da Emenda Constitucional nº 59 de 2009, modificado do inciso I do Art. 208 da 

CF/88 que garante “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de 

idade”. Segundo Barbosa (2012, p.19) é importante mencionar que “A cisão entre 

creches e pré-escolas, sabendo-se que as políticas públicas tendem a desvalorizar a 

oferta de creches consideradas dispendiosas devido a uma concepção equivocada de 

caráter mais assistencial”.  

Podemos ver, portanto, as grandes conquistas e avanços que as crianças 

obtiveram, no decorrer dos anos. Mas  infelizmente hoje nos deparamos com 

emendas nas leis, como esta citada acima, que prejudicam as crianças e nos fazem 

retroceder a décadas atrás, pois através destas propostas de educação percebemos 

características de uma visão conservadora em relação a educação infantil que não 

valoriza as especificidades das crianças de até seis anos. No entanto estas, ao serem 

matriculadas nas pré-escolas, serão condicionadas às práticas pedagógicas 

escolarizantes e tradicionais. 

A questão da formação de professores é também uma temática que interessa 

não só às crianças, mas também às famílias e às instituições, como bem elucidam os 

textos de Barbosa (2011) e Barbosa et all. (2014). A legislação é clara quanto à 

obrigatoriedade dessa formação ocorrer em nível superior, nos cursos de Pedagogia 

e Normal Superior, admitindo ainda a formação em nível médio, nos cursos de 

magistério antigos cursos Normais. Trata-se, de fato, de uma discussão ligada 

diretamente a luta pelo direito da criança e de sua família ao acesso a uma educação 
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de qualidade social. 

No conjunto de debates e desafios que se colocam para a educação de 0 até 6 

anos de idade, cabe-nos destacar a tendência em separar a creche da pré-escola. Na 

legislação, o temo creche se refere à educação oferecida em instituições que atendem 

crianças de zero até três anos e onze meses; por outro lado, a pré-escola se refere à 

educação de crianças de quatro até seis anos de idade. Vale lembrar que, por 

determinação do Conselho Nacional de Educação, as crianças que completam seis 

anos após a data de 31 de março tem o direito a permanecer na Educação Infanti l, 

isto é, na educação pré-escolar até o fim do ano. Segundo Oliveira (2002): 

 
 

A creche, historicamente vista como refúgio assistencial para a 
população infantil desprovida de cuidados domésticos, tem definido a 
infância como uma questão de ordem privada e não tem considerado 
devidamente a comunidade maior como co-responsável pela 
educação dos pequenos, nessa ótica, o peso recai todo sobre a família 
(OLIVEIRA, 2002, p. 43). 

 
A autora afirma que, em muitos casos, a creche se apresenta apenas como 

substituta da família, passando a só desenvolver atividades de cuidado e higienização. 

Já a pré-escola busca características próprias dentro das diretrizes da Educação 

Infantil, adota uma concepção de educação diferente, individualista e afastada do 

ambiente social e propõe atividades não significativas e passivas, que muitas vezes, 

pouco contribui para a formação humana. 

Ainda hoje, no Brasil, falta a disposição por parte do governo para investir na 

Educação pública, apesar de a Educação Básica ser um direito de todas as crianças, 

percebemos que esse direito não está sendo garantido a todas elas. O censo do ano 

2019, do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), sobre a educação infantil no Brasil, aponta isso, como se pode perceber no 

gráfico a seguir: 
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Tabela 1 – Gráfico de percentual de distribuição das matrículas em tempo integral na 
creche e na pré-escola no Brasil nos anos 2014 a 2018 

 

Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica (INEP, 2019) 

 
 

Esses dados evidenciam que o percentual de matrículas em tempo integral na 

creche foi de 56,6% em 2018. Isso representa uma redução de 2,1 pontos percentuais 

em relação a 2014. Ademais, na pré-escola, o percentual caiu de 11,5%, em 2017, 

para 11,1%, em 2018. Avaliando a série histórica, percebe-se uma diminuição 

recorrente nos últimos anos. Ou seja, a Educação Infantil não está sendo garantida 

como um direito às crianças, pois notamos que a quantidade de matriculas tem 

diminuído. O que demonstra a diminuição na oferta de vagas e a falta de investimento 

em políticas públicas que invistam na Educação Infantil. É preciso que a sociedade 

cobre, do poder público, a ampliação de vagas, não só para que as famílias tenham 

um lugar para deixar seus filhos enquanto trabalham, mas, por conta da garantia do 

direto de todas as crianças a frequentarem uma instituição de Educação Infantil e se 

desenvolverem de forma integral. 

 
 

2.3 Pesquisas sobre a infância no Brasil: algumas reflexões 
 
 

Com o objetivo de compreender as pesquisas que têm sido realizadas sobre a 
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infância e Educação Infantil no Brasil e sobre como esta vem se constituindo, realizou-

se um levantamento bibliográfico de artigos, dissertações e teses no período de 1988 

a 2018, dada a importância da investigação a partir desse período, porque neste ano 

foi promulgada a Constituição Federal, marco legal que proporia a Educação como 

direito, de todos e responsabilidade do Estado. Na  Educação, proposta também a 

garantia da educação integral à criança, bem como outros direitos. Porém, nas bases 

de dados que pesquisada havia disponível apenas os trabalhos a partir de 1996. 

Portanto, fiz este levantamento buscando identificar teóricos e métodos que 

caracterizam estes estudos. 

Dessa forma, realizamos uma busca e análise as bases de dados da CAPES, 

BDTD, Base de dados do NEPIEC e ao SCIELO. A busca foi feita a partir dos 

descritores: “família, infância, Educação Infantil, vivencias na infância, memórias na 

infância, pedagogia, memórias discentes e relatos discentes”. Para o refinamento da 

seleção das produções utilizou-se a área da educação nas bases de dados, em 

seguida, com os resultados, iniciou-se a leitura minuciosa dos títulos e resumos 

identificando se o estudo tinha a ver com a temática da pesquisa. 

Na base de dados da Capes, com os descritores foram encontrados 374 

trabalhos, porém, com o refinamento para a área da Educação ficaram 139 trabalhos; 

e com a análise dos títulos e resumos, os que tinham relação com nossa pesquisa 

somaram 22 trabalhos no total. No BDTD, com os descritores foram encontrados 518 

trabalhos, porém, com o refinamento para a área da Educação ficaram 11 e com a 

análise dos títulos e resumos; o que tinha relação com nosso objeto de investigação 

foi apenas um trabalho. Na Scielo, com os descritores foram encontrados 33 artigos, 

porém, com a refinagem para a área da Educação ficaram 19 e com a análise dos 

títulos e resumos, os que tinham a ver com meu trabalho foram 7 no total.  

Na base de dados do Nepiec o processo de busca foi diferenciado dos outros: 

na planilha 2, pesquisamos um descritor por vez e buscamos os trabalhos na planilha 

geral. Foram encontrados 40 trabalhos, sendo que apenas 11 tinham alguma 

referênica com a temática. Portanto no total foram 41 trabalhos que tinham conexão 

com o tema, sendo que entre eles havia teses, dissertações e artigos.Fizemos a leitura 

e análise de todos trabalhos na íntegra e selecionamos para este tópico os que 

tratavam de assuntos relacionados à infância, à Educação infantil, memórias da 

infância e docência na educação infantil no Brasil, que somaram o total 30 trabalhos. 

 A leitura das 30 produções nos possibilitou o agrupamento das pesquisas em 
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duas temáticas principais para análise, sendo elas: Infância e Educação Infantil; 

Memórias e Vivências Infantis5. Ressalto que vinte e seis produções abarcaram um 

estudo no âmbito da infância e Educação Infantil no Brasil, sendo elas: Alves (2002), 

Araújo (2006), Assis (2010), Bonetti (2004), Coutinho (2017), Demarthé (2007), 

Fortkamp (2008), Gomes (2010), João (2007), Kiehn (2007), Kuhlman Jr. (2000), 

Marchetti (2015), Marquez (2016), Martins (2007), Montalvão (2017), ), Mesquita 

(2005), Tomás (2001), Sales (2007), Santos (2017), Silva (2009), Silva (2012), Silva 

(2015), Silva (2018), Souza (2010), Vicente (2017) e Xavier (2010).  

 Os quatro trabalhos que abordam a memória como fonte de pesquisa e 

abrangem tanto a memória quanto as vivências infantis, sendo as pesquisas de 

Barbosa (2012), Bergamaschi (2013), Cardoso (2008) e Vaccarini (2009). 

 
 
2.3.1 Infância e Educação Infantil 
 
 
 Dentre os estudos no âmbito da infância e Educação Infantil no Brasil, Araújo 

(2006) investigou a Infância e os significados atribuídos por pais e educadores em 

instituições filantrópicas. A autora salienta que muitos problemas contemporâneos das 

crianças têm raízes estruturais no passado, e é necessário entender esses problemas, 

levando em conta que a infância é uma categoria social e a partir dessa compreensão 

é que se pode contribuir para propor a construção de novos caminhos para as políticas 

públicas para a criança. É preciso entender seus processos de constituição para 

poder, então, conhecer suas necessidades reais. 

 A autora usa como metodologia de seu trabalho a linha sócio-histórica-dialética 

e afirma que hoje existem várias concepções de infância e que elas influenciam a 

sociedade: 

 
 

Atualmente, podemos perceber que diversas concepções de infância 
coexistem, influenciadas e influenciando as instituições e movimentos 
sociais das sociedades contemporâneas. A criança é vista por muitos 
como a criança-passado, herança ancestral e memória filogenética da 
raça. Por outros, é concebida como a criança-futuro, o cidadão do 
amanhã e, para alguns, é a criança-presente: um ser importante nesse 
momento (ARAÚJO, 2006, p. 48). 

 

                                                             
5 Algumas produções discorrem sobre a temática família,porém para fins de organização deste 
trabalho, optamos em discutir esse recorte na seção de nº 3,  “Família: significados históricos e 
culturais”. 
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As concepções de infância, segundo a autora, são variadas em nossa 

sociedade e são frutos do passado que foram sendo transformadas e influenciadas 

por vários aspectos históricos e culturais que perpassam gerações. 

Por meio de uma metodologia de análise sócio histórica, Xavier (2010) tentou 

analisar as Memórias de Infância e Escola no Brasil, a partir de uma análise literária. 

Sua concepção de criança, abordada em seu texto, demonstra que ela foi se 

constituindo a partir de uma construção social e um processo histórico, “A história da 

infância foi se elaborando por intermédio da história da família, da educação formal e 

informal que se constituíram dentro de um contexto cultural, econômico e social” 

(XAVIER, 2010, p. 18). Dessa forma, a autora afirma que os conceitos de criança e 

infância foram sendo elaborados em conjunto com a concepção de família, e foram se 

constituindo em um contexto cultural, econômico e social.  

Silva (2015) aborda em seu trabalho a relação da família com a Instituição e 

nos mostra alguns marcos da infância no Brasil, partindo de pesquisa empírica e 

utilizando a metodologia quantitativa, mas não mencionou, em seu texto, o método de 

sua abordagem teórica. Ele declara que, com a expansão da industrialização nos 

séculos XVIII e XIX, ocorreram várias transformações organizacionais nos lares, as 

mulheres que advinham do campo para a cidade, tiveram que trabalhar nas fábricas 

e indústrias, visto que a pobreza que tomava conta da massa da população. Por outro 

lado, havia também outro tipo de mulheres que não trabalhavam fora de casa, mas 

ficavam por conta de cuidar dos filhos das mulheres que decidiam sair para trabalhar. 

Segundo ele: 

 

As mulheres das camadas mais pobres não tendo com quem deixar 
as crianças muito pequenas, que ainda não conseguiam trabalhar, 
optavam por servir-se das “mães mercenárias”, mulheres que não 
trabalhavam nas fábricas e se dedicavam a “cuidar” dos filhos das 
operárias. Na verdade, neste período foram surgindo diversas formas 
de atendimento à criança pequena, porém o modo com que eram 
cuidadas, era quase sempre precário e, devido ao despreparo das 
cuidadoras e o grande número de crianças, aumentaram 
significativamente as agressões físicas e simbólicas contra as 
mesmas (SILVA, 2015, p. 25). 

 
 

Nesta época, segundo o autor, as crianças enfrentavam muitas dificuldades, o 

cuidado e educação destinados à elas era totalmente precarizado e isto causava 

incomodo às famílias, mas era visto como um “mal necessário” pelo fato de que não 
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teria outro jeito, já que as famílias precisavam trabalhar horas extensas para se 

sustentarem. Foi a partir desse contexto que surgiu a filantropia, que era vista como 

uma “benesse” ou “favor” destinado a acolher as crianças pobres e desfavorecidas e 

que muitas vezes ficavam na rua. 

A autora Santos (2017) analisa a assistência à infância brasileira. Partindo 

desse pressuposto ela afirma que, na maioria dos casos, as instituições brasileiras, 

que foram criadas há séculos, para atender as crianças, foram instituições pautadas 

em diferentes maneiras para impor o poder sobre os indivíduos, ora por meio da força, 

ora por imposição da disciplina.  

 
 

Observa- se que o poder estava presente em toda a parte, aquele que 
se encontrava numa posição de superioridade, seja pela hierarquia do 
cargo ou mesmo pela simples ideia de ajuda desinteressada, posto 
que, ao oferecer a assistência de maneira inocente, na verdade, o 
interesse, ao considerar a situação da infância pobre e desvalida, seria 
evitar que a criança permanecesse perambulando, pedindo esmolas e 
sujeito a possibilidade de praticarem atos criminosos (SANTOS, 2017, 
p. 158). 
 

 

 Essa era a forma como a sociedade no final do século XVIII e início do século 

XIX se organizava para atender às crianças desvalidas e pobres da época. Foram 

criadas instituições ou institutos disciplinares com o intuito, segundo a autora, de 

enclausurá-los, pois só assim acreditavam que seria possível mantê-los sob controle, 

utilizando uma disciplina rígida e se não obedecessem às regras impostas, sofriam 

severos castigos físicos e psicológicos. 

 Demarthé (2007) utiliza o método da teoria das representações sociais para 

trabalhar a infância e suas representações sociais. Para ela as representações sociais 

são constituídas por um universo de crenças, costumes e valores que se organizam 

em torno de uma significação central relacionada a um determinado objeto. A história, 

segundo a autora,  mostrou que o tratamento e atendimento à criança veio evoluindo 

conforme a representação de infância e, consequentemente, a imagem, a qual foi 

sendo moldada pela sociedade com o decorrer dos anos. A autora faz uma análise 

epistemológica do resgate histórico do conceito de infância e do desenvolvimento 

humano. 

Com relação a ideia de infância, Demarthé (2007, p. 37) afirma que “A 

industrialização no século XVIII exerceu grande influência, no sentido de permitir que 
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o que havia sido construído em relação à ideia de infância ficasse adormecido”. Ela 

firma que, com o crescimento da industrialização, as pessoas foram deixando de lado 

a importância e a construção que estavam acontecendo na sociedade, com respeito 

à infância e suas especificidades. Além disso, às vezes, por causa da necessidade do 

trabalho e da pobreza, após migrarem do campo para o meio urbano, as famílias 

tiveram que colocar seus filhos para trabalharem nas fabricas para auxiliarem no 

sustento de casa. 

Ao trabalhar as políticas públicas de financiamento em Goiás, Mesquita (2005) 

fundamenta-se no método materialismo dialético e sobre a educação, e aborda que, 

no Império, a educação destinada às crianças era desconhecida, bem como o valor 

social da mulher. O Brasil vivia naquele período um embate, porque: “[...] por um lado 

os renovadores desejavam e lutavam pelos ideais liberais e positivistas da burguesia 

europeia e, por outro lado encontravam-se as forças retrógradas da tradição agrária 

escravocrata” (MESQUITA, 2005, p 25). 

A autora expõe a necessidade de educação das crianças no período imperial e 

a falta de importância que a sociedade dava a elas na época, pois não era obrigatório 

o ensino primário para acessar os outros níveis de ensino. A educação acontecia 

apenas para as crianças da elite, que eram as únicas que tinham acesso a ela. Apenas 

na primeira República, segundo ela, se universalizou a ideia de uma rede de Ensino 

Primário no país, que fosse público, laico e gratuito. Em 1875 foi criado o primeiro 

jardim-de-infância no Rio de Janeiro, mas era particular. No início recebia apenas 

meninos e propunha atividades froebelianas. 

Silva (2012) tambem conceituou a infância e utilizou o método sócio-histórico-

dialético tentando entender as relações das crianças na sociedade. Segundo ela, as 

crianças estabelecem relações ativas com o meio e com os outros, o que se 

caracteriza com um processo de troca interferindo no meio, e esta conjuntura 

configura-se na formação dos indivíduos, portanto segundo a autora; “Não é 

unicamente pela relação linear eu-outro que ocorrem os processos educativos, e sim 

no conjunto dos fatores que envolvem este e outros processos, os quais não são 

lineares, nem espontâneos” (SILVA, 2012,p. 56). 

A pesquisadora afirma ainda que, sobre uma visão dialética de mundo, é no 

conjunto de fatores e relações do ser humano com o meio e com outros elementos, 

que ele vai se constituindo como sujeito sócio-histórico-cultural. Essas relações que 

acontecem entre os indivíduos, nos meios e grupos, são fundamentais para entender 
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a educação da criança em diferentes contextos sociais.  

Tomás (2001) em seu artigo, também faz uma análise partindo do método 

sócio-histórico-dialético e traz em seu estudo as transformações da infância e sua 

educação. Para ela, a relação da criança e sua educação parte do pressuposto das 

práticas sociais e ideologias que dominam a sua época, abordando assim a 

importância da Declaração Universal dos Direitos das Crianças como marco legal de 

conquista para as crianças e adolescentes, abordando também o papel da escola 

como instituição social promovedora e formadora do cidadão. Para a autora a escola: 

 
 

A Escola, por sua vez, sendo um espaço de filiação e de construção 
de identidades, de socialização e de diversidade cultural tem um papel 
primordial na formação das crianças e jovens e, no caso da infância 
marginalizada, na promoção da sua (re) inserção social, já que a 
educação é, ou deve ser, um fator de integração e de inclusão, quer 
ao nível cultural quer ao nível social (TOMÁS, 2001, p. 4). 

 
 

 A autora relaciona a escola como importante instituição que deve ser garantida 

a toda criança, pois seu papel é fundamental para promover a criança como cidadã, 

formando assim sua identidade como de sujeitos sociais e culturais. A Educação tem 

esse poder de transformar os indivíduos. 

  Tendo como método o materialismo histórico dialético, a pesquisadora 

Marquez (2016) fez um estudo sobre o financiamento da educação infantil, para tanto, 

ela traz em seu trabalho, a importante conquista dos direitos das crianças por meio 

dos marcos legais como a Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e 

do Adolescente em 1990 (ECA). A promulgação dessa legislação trouxe mudanças 

significativas para o cuidado e proteção da infância. Desse modo, a autora enfatiza 

que o campo da educação tem:  

[...] avançado nos últimos anos, do ponto de vista conceitual, político, 
legislativo, social e das práticas, ocorrendo uma transformação tanto 
no âmbito do conhecimento sobre a infância, das crianças, dos 
processos de organização, gestão e formação dos profissionais, como 
da expansão quantitativa e da proposta de melhoria progressiva da 
qualidade do trabalho e dos serviços oferecidos às crianças menores 
de sete anos de idade (MARQUEZ, 2016, p. 36). 

 
 

 A Constituição Federal (1988) garante como direito social, a educação, saúde, 

lazer, segurança, proteção, a maternidade e a infância. Posteriormente, veio o ECA 

(1990) que reforça a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Ressaltando 
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a grande vitória que as crianças obtiveram com a Declaração Universal dos Direitos 

das Crianças (1959) promulgado em 1959 e que reconheceu a criança como sujeito 

de direitos. 

Silva (2009) aborda a construção do sujeito histórico na educação infantil. Seu 

trabalho parte de uma análise metodológica pautada no sócio-histórico-cultural e 

através disso, também tenta elencar a construção dos direitos das crianças no Brasil 

a partir de elementos históricos. Segundo a autora, a promulgação dos direitos 

humanos em 1959 pela Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundamental para 

o desenvolvimento das crianças, tanto no Brasil, quanto em outros países. 

 
 

Tal declaração norteia-se por uma universalidade de direitos da 
infância, estruturada sob dez princípios que prevêem: proteção da 
criança no que se refere à recreação e assistência médica adequadas; 
distinção ou discriminação; garantia de nome e nacionalidade; 
alimentação; prioridade na recepção de proteção e socorro; crescer 
junto à família em ambiente propício ao seu desenvolvimento; 
proteção contra formas de negligência, crueldade e exploração e, por 
fim, proteção contra atos que possam suscitar discriminação racial, 
religiosa ou de qualquer outra natureza (SILVA, 2009, p. 31). 

 

 
Esses direitos foram promulgados e passaram a valer em nível global, sendo 

divulgados e, conscientizando o mundo sobre a importância da criança e da infância, 

bem como a garantia dos seus direitos como sujeito social. A partir daí foram sendo 

suscitados fóruns e debates para se discutir a criança e a infância em seus diferentes 

contextos. 

Segundo a mesma pesquisadora, na prática, no Brasil, não se efetivou de fato 

essa legislação, porque houve o período de ditadura militar em 1964 a 1985 e o país 

encontrava-se impedido por uma séries de restrições impostas à população. Enquanto 

isso, a sociedade continuava a sofrer as adversidades e infortúnios advindos do 

sistema capitalista. E foi somente a partir de 1988, com a Constituinte, a sociedade 

voltaria a retomar e promover os debates a respeito dos direitos das crianças. 

Kuhlman Jr. (2000), em seu artigo, discorre sobre a algumas histórias e fatos 

marcantes na Educação Infantil do país e um dos marcos legais que tivemos para a 

infância ocorreu nos anos 90, os quais sofriam constantes transformações, pós 

Regime Militar, que trouxe muitos prejuízos aos cidadãos brasileiros. O autor afirma 

que: “[...] esta nova fase, que terá seus marcos de consolidação nas definições da 

Constituição de 1988 e na tardia Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 
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1996. A legislação passa a reconhecer que as creches e pré-escolas, para crianças 

de 0 a 6 anos, são parte do sistema educacional, primeira etapa da educação básica” 

(KUHLMAN, 2010, p. 2). 

Fortkamp (2008), fez um estudo etnográfico sobre a complementaridade da 

educação infantil e a família, apesar de não citar qual a método de abordagem que 

escolheu para fazer a análise dos dados, ela afirma que a Educação Infantil deve 

complementar a ação da família, pois a LDB (1996), define que a Educação Infantil é 

a primeira etapa da educação básica e deve complementar a ação da família e da 

comunidade em seu artigo 29. A partir daí a educação Infantil passa a ser garantida 

às crianças de zero a seis anos de idade, e deve ser ofertada de forma integral. 

Coutinho (2017), em seu trabalho, utiliza uma abordagem pós-estruturalista, 

que compreende o currículo como prática discursiva e prática de significação e de 

construção de sentidos. Partindo daí, ela fez uma análise sobre o currículo da 

Educação Infantil por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental. Para ela, a 

Educação Infantil foi uma grande conquista para as crianças brasileiras, e a década 

de 1990 foi um período de intensa produção das pessoas que estavam envolvidas na 

luta pela Educação Infantil e pelo cumprimento dos direitos das crianças. Então, em 

1998 criaram o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI´s. 

A autora destaca que, a criação do RCNEI foi importante porque: “[...] o RCNEI 

por ser um documento orientador de práticas pedagógicas, considerado também 

como um avanço na busca desta qualidade para o atendimento da criança pequena” 

(COUTINHO, 2017, p. 33). Dessa forma, este documento visava orientar a Educação 

Infantil no Brasil, sendo o primeiro documento nacional que organizou um currículo 

nacional para esta etapa da Educação Básica, bem como a prática do professor, 

levando em consideração a criança como sujeito social e de direitos. Isso mostra que 

a legislação nacional deu grandes saltos nesta época, no que diz respeito à garantia 

da Educação Infantil às crianças e à qualificação profissional dos professores dessa 

primeira etapa de ensino (COUTINHO, 2017). Essas mudanças não trouxeram 

modificações apenas na Educação Infantil, mas em todo âmbito da educação nacional 

em seus diferentes níveis e etapas. 

Falando também de políticas públicas para a Educação infantil, apesar de não 

explicitar seu método, por meio do seu estudo, Marchetti (2015) mostra as grandes 

mudanças que os marcos legais trouxeram para a educação da criança. Com muitas 

discussões, visando elaborar uma proposta pedagógica para a Educação Infantil e 
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para seus profissionais, foi criado, em meio as discussões e Inter fóruns, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação infantil (DCNEI´s) em 2009. A autora afirma 

que: “As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) se 

constituem em diferentes saberes vindos das práticas sociais, das crianças, das 

famílias, dos professores e professoras, dos funcionários da escola e também da 

comunidade, com os conhecimentos acadêmicos historicamente elaborados 

(MARCHETTI, 2015, p. 33). 

Segundo ela, as DCNEI´s foram necessárias porque vieram como proposta 

pedagógica, visando priorizar as especificidades da infância e não só apenas 

preparando a criança para o Ensino Fundamental, ou com intuito assistencialista, mas 

fazendo com que a pré-escola propicie um desenvolvimento integral do indivíduo, 

considerando os valores e visão que já trazem consigo de mundo e ampliando-os. 

Sobre a relação família-escola, Gomes (2010), em seu trabalho, utilizou como 

abordagem metodológica a concepção dialética fundamentando-se na obra Dialética 

do Concreto de Karel Kosik para analisar o cotidiano dessa relação, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica e documental com as famílias. Em meio a este contexto, a 

autora declara que as crianças, por meio da Educação Infantil, obtiveram muitos 

ganhos e um dos fatores recentes para melhorar essa etapa de educação básica foi 

a criação do Plano Nacional de Educação – PNE (2001). Ela afirma que: 

 
 

[...] o PNE prevê elevação da qualidade em todos os níveis 
educacionais para reduzir as desigualdades no âmbito da 
democratização do ensino público, bem como participação de pais, 
profissionais e conselhos de escola. Também delibera os 
encaminhamentos para a gestão e financiamento da educação, além 
de se preocupar com a formação dos profissionais do magistério. 
(GOMES, 2010, p. 47). 

 
 

A autora acrescenta a importância da criação deste plano de desenvolvimento, 

porque além de identificar recursos e estratégias para a ampliação do financiamento 

e oferta de vagas a esta etapa, visando o atendimento de qualidade às crianças por 

meio de metas educacionais, apresentava a Educação Infantil como fase importante 

do desenvolvimento humano. 

Baseado no método sócio histórico, o autor João (2007), faz uma reflexão no 

seu trabalho sobre a qualidade da Educação Infantil, por meio de uma pesquisa 

empírica, numa instituição de Educação Infantil. Ele aborda o caminho histórico da 
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educação da infância no Brasil. Sobre a educação contemporânea, afirma que (JOÃO, 

2007, p.51), para se pensar a realidade e as singularidades da infância 

contemporânea, bem como mostrar as possibilidades de superação da realidade em 

que estamos inseridos, é necessária a construção de políticas públicas para a infância 

que visem a “humanização” e o resgate da experiência  histórica para que as crianças 

possam produzir sua própria história, criar, mudar, etc. Pois ao analisar o cenário atual 

politico e social, vemos avanços, mas também muitos retrocessos, na questão dos 

direitos, e nos dá a dimensão do trabalho que temos pela frente, trabalho este que 

envolve o meio social, político, econômico e educativo. E este é compromisso de todos 

nós. 

Sales (2007), abordou as representações sociais da Educação Infantil, a partir 

da visão de docentes que atuam nesta área. Para isso, utilizou duas abordagens na 

analise dos dados que são duas perspectivas; a dimensional, que trata as dimensões 

das representações sociais como um saber compartilhado, e a outra. que é a 

psicossociológica, que descreve o princípio que organiza os elementos estruturais de 

um sistema, com base nos determinantes de ordem social. 

Sendo assim, a autora registrou vários avanços legais que foram conquistados 

através de lutas ocasionadas principalmente pelas mulheres. Um dos maiores ganhos, 

tanto para as crianças quanto para a sociedade no geral, segundo ela, foi a 

promulgação da Constituição de 1988, que fez com que as crianças e a infância 

ganhassem maior visibilidade social, sendo apontadas como sujeitos de direitos. 

Sales  (2007) aponta que instituição de Educação Infantil, portanto, além de garantir 

os conhecimentos educativos, deve garantir os cuidados básicos necessários à saúde 

e ao desenvolvimento da criança, tais como como higiene e limpeza, bem como uma 

atenção diferenciada no que diz respeito à sua individualidade. 

Assis (2010) fez um estudo qualitativo sobre o desenvolvimento cultural da 

criança na educação infantil, baseado no método histórico cultural. A Educação 

Infantil, para ela, parte de vários víeses e se caracteriza pela apropriação do 

conhecimento, através de instituições que atendam crianças de zero a cinco anos de 

idade. A metodologia de trabalho do professor deve ser dotada na apropriação do 

conhecimento pautada em atividades lúdicas. A autora afirma também que: 

 
 

O trabalho pedagógico e educativo dessas instituições deve enfatizar 
a apropriação do conhecimento e habilidades, visando a ampliação do 
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repertorio cultural das crianças, por meio de atividades que favoreçam 
a experiência com diferentes áreas do conhecimento, com diferentes 
linguagens (ASSIS, 2010, p. 25). 

 
 

Dessa forma, o professor que atua nesta etapa da educação básica deve 

entender a criança como sujeito de direitos, um ser social, que tem voz e vez atuante 

e produtora de cultura, e que seus conhecimentos trazidos de casa devem ser 

ampliados e diversificados. 

Montalvão (2017) parte de uma pesquisa etnográfica de abordagem histórico 

cultural e da sociologia da infância para desenvolver seu trabalho sobre as interações 

sociais na educação Infantil, ela percebe as crianças como (p. 43): “atores sociais 

porque são capazes de formular interpretações de si mesmas, da sociedade e do 

mundo e são tanto consumidoras quanto produtoras de processos sociais e culturais”. 

Para ela, as crianças não são seres inacabados, que devem ser guiados ao desejo do 

adulto, mas são capazes de fazer suas escolhas, expressar suas ideias e ter um certo 

tipo de controle sobre suas vidas por meio de suas próprias vontades e conhecimentos 

de mundo que vão adquirindo, embora não sejam totalmente independentes do adulto. 

Discutindo sobre currículo, Silva (2018) buscou, por meio de uma investigação 

qualitativa e método de abordagem arqueológica, compreender como se dá a garantia 

desse currículo para crianças de zero a três anos de idade, a partir da análise 

documental. Ela chega a conclusão que apesar de as politicas que envolvem a 

Educação Infantil não serem poucas, as concepções de criança, infância e Educação 

Infantil, trazidas nelas, refletem as concepções do grupo político que as construíram: 

“Cada política de governo defende uma concepção no que tange a educação de 

bebês” (SILVA, 2018, p. 104), e dessa forma influenciavam os recursos e o meio, a 

organização e o trabalho pedagógico que seriam voltado às crianças. 

Sobre as produções que foram pautadas na pedagogia, docência e formação 

de professores, Souza (2010), por meio do seu trabalho sobre a identidade materna e 

docente na Educação Infantil, faz um apanhado histórico, baseado na teoria histórico-

cultural, visando entender o papel da mulher nesta etapa de ensino, e segundo ela, 

as representações de mulher, esposa e mãe eram apregoadas pela Igreja Católica 

desde o século XVI por meio de discursos religiosos e positivistas voltados a moldar 

a sociedade com esses princípios. A mulher, na Educação, sempre foi ligada à 

maternagem e a uma missão pedagógica sagrada, pois o papel docente tinha cunho 

ligado ao sacerdócio.  
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 Neste sentido, a autora explicita que “o discurso de que a mulher seria a 

educadora natural da infância, foi difundido largamente em conjunto com as ideias de 

bondade, amor, doação e paciência, já presentes nas representações anteriores” 

(SOUZA, 2010, p. 64). Assim, a mulher é inserida na docência, como se já tivesse 

pronta toda uma representação já construída socialmente e que vai se aliando à 

feminilidade e maternagem como atribuição divina. Posteriormente, no final da década 

de 1980 começaria a ser exigida a formação das educadoras para atuarem com 

crianças nas instituições, e este papel de mãe na educação começaria então a mudar. 

Bonetti (2004), estudando sobre a especificidade da docência no âmbito de 

documentos oficiais voltados a Educação Infantil, escolheu o método de análise de 

conteúdo. Segundo ela, a escolha desse método se justifica porque possibilita ao 

pesquisador efetuar inferências, com base na lógica explicitada, sobre mensagens 

cujas características foram inventariadas e sistematizadas. Em seu estudo histórico 

sobre institucionalização da Educação Infantil, a autora declara que, mesmo com a 

falta de financiamento governamental no início da década de 1980, a educação infantil 

se expandiu, pois ela nasceu principalmente da necessidade das mulheres 

trabalhadoras terem onde deixar seus filhos e também pela valorização crescente da 

educação pelas classes mais abastadas. Dessa forma:  
 

 

Na década de 1980, os profissionais que atuam nas creches e pré-
escolas começam a ganhar destaque, começando a surgir artigos e 
pesquisas que abordam esses educadores, sua função e formação. 
Realizam-se estudos que procuram mostrar quem são os profissionais 
que atuam nas instituições realizando o cuidado e a educação das 
crianças, como o trabalho é organizado, evidencia-se através dessas 
pesquisas a presença de hierarquias, entre os profissionais, 
manifestas na execução das tarefas ligadas ao cuidado (mais ligado 
ao corpo) e de educação (mais ligado a inteligência) e na exigência de 
formação diferençada para executá-los (BONETTI, 2004, p. 42). 
 
 

 Quando teve início a discussão sobre a educação de crianças, comecou 

também o debate a respeito da valorização dos professores e da qualidade da 

educação destinada a elas. Deste modo, esta atuação começa a ter um certo prestigio 

social e a atuação de cada um na educação passou a ter um salário especifico por 

ocupação, desde os que realizavam os cuidados de higiene, limpeza até os que 

regiam a sala, bem como os que coordenavam a instituição. 

Alves (2002),  utilizando o método materialista-histórico-dialético para analisar 

os dados sobre o significado da docência a partir de educadoras atuantes na 
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Educação Infantil, afirma que a partir da década de 1990 o MEC passou a promover 

ações de caráter especifico neste segmento educacional, promovendo debates e 

fóruns, fazendo diagnostico de dados, e publicando trabalhos no intuito de constituir 

referências e subsídios para nortear esta etapa de ensino nos estados e municípios, 

bem como medidas para assegurar sua efetivação. Ao organizar a proposta de 

Política Nacional de Educação Infantil (1994), foram estabelecidos princípios de uma 

política pautada em aspectos pedagógicos, recursos e financiamento da formação e 

valorização dos professores. Ela aponta que: 

 
 

Em decorrência, e para a exitosa realização de tais princípios, o 
documento indica como necessária a profissionalização do adulto que 
atua na área, implicando uma política de recursos humanos, que 
assegure formação e qualificação especificas, condições de trabalho 
e remunerações condizentes com seu papel profissional, que esteja 
inserida e articulada aos pressupostos educativo-pedagógicos 
globais, a serem desenvolvidos no cotidiano das instituições (ALVES, 
2002, p. 50). 

 
 

 Este documento visava a qualificação e formação profissional dos educadores 

que atuavam na educação infantil e essa formação deveria ser especifica. Em seguida 

foram surgindo outros documentos que visavam a garantia da qualidade da educação 

destinada às crianças, e também as práticas que envolviam, tanto o cuidado, quanto 

o trabalho educativo ofertado nestas instituições. 

Pesquisando sobre educação infantil no currículo de formação de professores, 

Kiehn (2007) escolheu como abordagem o método sócio histórico, e por meio de seu 

trabalho, mostra que, em meio as conquistas legais marcadas na década de 80 e 90, 

a Lei de Diretrizes e Bases - LDB (1996) foi um marco porque trouxe a constatação 

dessa etapa como a primeira da educação básica, reconhecendo, portanto, a 

Educação Infantil como um nível de ensino e passando, então, a ser garantia da 

criança de 0 a 6 anos de idade, a educação nesta fase. Outra exigência foi a de que 

o professor tivesse uma formação a nível normal superior, para atender a Educação 

Básica, garantindo assim a melhoria da qualidade da educação por meio de 

parâmetros e referênciais que orientavam essa formação. 

Martins (2007), ao abordar sobre a Educação Infantil no Curso de Pedagogia, 

a partir da perspectiva docente, com base no método materialista dialético, 

desenvolveu uma pesquisa teórico, documental e empírica, para entender o lugar que 

a Educação Infantil ocupa no referido curso. Sobre o Curso Superior de Pedagogia, a 
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autora informa que a primeira formação de professores neste curso se deu em 1939 

no Brasil, pois antes desse período não existia um lugar especifico que formasse 

professores em nível superior. A autora declara que: 

 
 

Naquele contexto, o curso de Pedagogia foi criado com a função de 
formar bacharéis e licenciados, refletindo a falta de identidade do 
pedagogo. O Curso de Pedagogia acaba por ter o papel instituído de 
formar professores para que estes, por sua vez, formassem as 
“professoras primárias” (MARTINS, 2007, p. 94). 

 

 

 Segundo ela, com a criação desse curso visava a formação bacharéis e 

licenciados para atuar nas várias áreas da educação e, dentre elas, a área 

pedagógica. O tempo para a formação era de três anos para o bacharel e de quatro 

para licenciatura. Em 1968, segundo a autora, com a reforma universitária o curso de 

Pedagogia sofreu alterações e passou a configurar a formação de professores com o 

intuito de formar técnicos em educação. 

 Sales (2007), fundamentada na Teoria das Representações Sociais e na Teoria 

Sóciointeracionista de Desenvolvimento da Aprendizagem Humana, apresenta as 

representações sociais de professores de Educação Infantil sobre a criança, a infância 

e papel do professor nesta fase de aprendizado. A respeito do trabalho docente nesta 

etapa, a autora afirma que, com uma nova visão da criança na contemporaneidade, 

como sujeito de direitos, protagonista histórico e cidadão em desenvolvimento, o 

professor também tem seu papel, perante a educação, modificado, pois “[...] a figura 

do professor não é mais aquela que molda comportamentos ou repassa 

conhecimentos aos alunos, mas a de interlocutor, que aponta caminhos, organiza 

ambientes e materiais, e troca informações com o educando [...]” (SALES, 2007, p. 

51). 

 Diante disso, a autora remete ao professor, neste século, o papel fundamental 

de compreender que toda a relação humana é transformadora e que o docente deve 

ser mediador do conhecimento, trabalhando em um processo recíproco de 

crescimento e aprendizado. 

 Estudando sobre a constituição da trajetória docente, a partir de professoras 

atuantes na Educação Infantil, Vicente (2017) afirma que a função do professor é 

fundamental para a formação humana e necessita estar envolto em um processo de 

constante formação e aprimoramento, pois através disso; “[...] terá a oportunidade de 
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questionar, discutir, aprender para futuramente poder ensinar, perceber a relevância 

da orientação pedagógica, da troca de ideias no coletivo” (VICENTE, 2017, p. 34). 

 Para a autora, o cotidiano do professor deve ser fazer, do pensar, as 

possibilidades de organização da prática pedagógica que vão além do processo de 

transmissão e assimilação do conhecimento, para a cidadania, fazendo da criança 

uma pessoa reflexiva e crítica, frente as situações vivenciadas. Só assim ele alcançará 

a verdadeira função de ser professor. 

 
  

2.3.2. Memórias e vivências infantis 
 
 
Cardoso (2008) realizou um trabalho sobre as memórias de ludicidade a partir 

de professores que trabalham nesta etapa de ensino, utilizando o método de 

representações sociais para análise dos dados e um estudo de caso com os 

professores. Sobre memórias, ela afirma que: “Escrever memórias confere ao sujeito 

a possibilidade de mostrar sua vida. Mas, além disso, escrever memória leva a 

desvendar suas próprias histórias e de outros, significa ainda mais: desenhar um baú 

cheio de lembranças e recordações” (CARDOSO, 2008, p.27). Por meio da memória 

nós podemos deixar registradas as histórias, imagens e experiências, reeditando 

nosso presente e alterando nosso futuro a partir do sentido que cada um tem de suas 

histórias. 

Vaccarini (2009) estudou os elementos que fizeram parte da educação na 

infância dos professores atuantes em uma instituição de educação infantil, a partir de 

memórias e vivências delas relatadas na história oral. Segundo ela, a memoria é parte 

da constituição histórica em que a mente é parte da cultura e história social arquivadas 

como lembranças do indivíduo. A autora afirma também que; “a memória é analisada 

como um ponto exato em que há o cruzamento entre imagens visuais e atividades 

mentais, de forma que o ato de lembrar fica dependente desses fatores estruturais 

que significam a imagem” (VACCARINI, 2009, p. 17). Segundo ela, a memória tem 

uma função decisiva no processo psicológico, e varia, no sujeito, conforme seu 

relacionamento com a família, classe social, educação escolar, religião, etc.. 

Bergamaschi (2013) realizou um trabalho de análise sobre as memórias 

escolares da infância de alunos que cursavam Pedagogia. Apesar de não ter 

explicitado o método de análise, ela defende que construímos a nossa história de vida 
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e nossa identidade por meio do processo de contar histórias para nós mesmos ou 

para outras pessoas do mesmo convívio social; “Ou seja, narramos aquilo que 

elaboramos acerca do que aconteceu, as lembranças são reformuladas de acordo 

com as situações do cotidiano e com as emoções vividas [...]” (BERGAMASCHI, 2013, 

p. 22). Para a autora, foi fundamental utilizar-se dessas reflexões e da memória na 

escrita do seu trabalho porque os alunos entenderam que, a partir da memória, 

puderam entender melhor os significados de arquivar fragmentos da própria vida, em 

um texto. 

Para entender o processo de formação docente de alunos do curso de Letras, 

foi feita uma pesquisa através de relatos e memórias, utilizando a metodologia da 

história oral para entender as vivências dos alunos e os elementos que os constituíram 

como docentes. Sobre memórias, o autor explicita que; “o exercício da memória 

constitui um resgate da própria humanidade do homem e a proposta de compreender 

as vivências e memórias reconquista tempos e espaços retirados do limbo do 

esquecimento” (BARBOSA, 2012, p. 15). Para ele, a memória é fundamental para não 

se deixar no esquecimento a história vivida.  

Ao concluir essa sessão, pensamos que é importante adiantar algumas 

reflexões sobre o debate acerca da infância e da Educação Infantil.  Os trabalhos de 

pesquisa descritos aqui reafirmam que as concepções de infância no país foram 

construídas por aspectos históricos culturais perpassando por gerações. Notamos que 

tais concepções foram influenciadas pelas perspectivas religiosa e da  burguesia, que 

se expressaram em diferentes aspectos de constituição sócio-política na sociedade 

brasileira, que perduram nos dias atuais. Diferentes estudiosos concordam que a 

creche foi vista como assistencialista para as crianças que eram abandonadas ou 

neglicenciadas pelos pais. Essa realidade se modifica, no entanto, com muita luta e 

debates sobre politicas públicas que atendam e assegurem os direitos da criança. 

Os autores percebem que a Educação Infantil é um direito fundamental para o 

desenvolvimento da criança, destacando-se e a importância da ruptura com a tradição 

assistencialista que perdura até hoje. Foi perceptível, por meio de vários estudos, que 

a criança é vista como como ator social, que se humaniza por meios de suas relações 

vivenciadas cotidianamente com seus pares, em espaços e períodos do contexto 

educacional. 

Em relação às memórias e à infância, os estudos abordados, mesmo que 

alguns estudos sobre memórias tenham sido realizados em outras áreas do 
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conhecimento, é possível perceber que trazem consigo a asserção que a memória é 

fundamental na constituição histórica, na qual, por meio dela, é possível que o sujeito 

se constitua humanizando-se. Segundo os autores, o homem faz parte de um 

processo histórico cultural que se perpetua, por meio da linguagem e vivências do 

passado, que são transferidas para as próximas gerações, por meio de suas 

representações sociais, e também modificadas por elas. Ademais, é por meio da 

memória que são formadas a consciência,  a personalidade e a visão de mundo do 

sujeito. 

Nossa análise indicou que há, ainda, a necessidade de articularmos o conjunto 

dessas discussões aos aspectos históricos e sócio-culturais da organização das 

famílias, o que faremos na próxima seção. 
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SEÇÃO 3. FAMÍLIA: SIGNIFICADOS HISTÓRICOS E CULTURAIS 
 
 

A história da família aponta variados fatores que influenciaram mudanças em 

sua estrutura e dinâmica, ao longo dos anos. A família de hoje não já não mais a 

mesma de anos atrás, e as mudanças tendem a continuar.  Esses novos modelos de 

família, arraigados em culturas do passado, que vão de geração em geração, acabam 

interferindo em diferentes aspectos na educação da infância.  

Analisou-se também, nesta seção, as pesquisas que envolviam a temática 

sobre família que estão sendo realizadas no Brasil, por meio do levantamento 

bibliográfico, destacando a relevância de suas contribuições para nossa pesquisa. 

 
 

3.1 A família e a educação da infância 
 
 

Engels (2006), afirma que na mitologia grega as mulheres tinham maior 

liberdade e consideração social. Porém, nos tempos heróicos, as mulheres já são 

vistas como subordinadas aos maridos, silenciadas, e concorrentes das escravas. 

Nesse período o papel social da mulher era mais desvalorizado. A monogamia, por 

exemplo, foi imposta apenas à mulher, e não ao homem. E na atualidade, essa 

realidade continua a mesma. A monogamia não adveio de um amor sexual entre o 

homem e a mulher, mas sim por razões econômicas e de procriação, que envolviam 

também o julgo do homem sobre a mulher.  

 
 

O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide 
com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, 
na monogamia; e a primeira opressão do sexo feminino pelo 
masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao 
mesmo tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas 
privadas, aquele período, que dura até nossos dias, no qual cada 
progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem estar e 
o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da 
repressão de outros (ENGELS, 2006, p.18). 

 
 

De acordo com essa análise, a primeira forma de opressão nas relações 

humanas se deu na sobreposição do homem em relação à mulher, no matrimônio; no 

qual o homem tinha privilégios que a mulher, por ser inferiorizada, não os tinha. Ela 

era vista apenas como pessoa responsável pelos cuidados dos filhos e domésticos. 
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Os matrimônios monogâmicos eram para os homens como uma obrigação, uma carga 

que os deuses impunham a eles, que deveriam ter suas atribuições, mesmo que essas 

eram as mínimas possíveis, comparadas às das mulheres.  

Com o tempo, segundo Engels (2006), surgiu com a monogamia, o amor 

sexual, individual e moderno, baseado no amor mútuo dos cônjuges. As pessoas 

foram deixando de lado o matrimônio arranjado pela família, com fins econômicos e 

sociais, e passando a ter consentimento no relacionamento que partiam deles 

próprios, baseados num sentimento recíproco de estarem juntos por amor. Com isso, 

o homem e a mulher foram adquirindo igualdade jurídica. O governo do lar foi 

perdendo seu caráter.  

Com o capitalismo engendrado na sociedade, a mulher foi tendo ganhos, mas 

também algumas perdas, como por exemplo; se a mulher cumprisse com seus 

afazeres domésticos, ela não teria tempo para o trabalho na indústria e, por outro lado, 

se trabalhasse nas industrias, acabava ficando sem tempo para as atividades 

domésticas e para o cuidado dos filhos. Ela se via então, diante de um grande 

obstáculo.  

Portanto, na família moderna, a mulher encontra esses impasses em toda área 

de sua vida, principalmente quando exerce uma profissão, o que a torna uma escrava 

doméstica, já que os homens acham que não têm o dever de compartilhar as 

obrigações domésticas e os cuidados com os filhos. O autor cita que: “Na família, o 

homem é o burguês e a mulher representa o proletário” (ENGELS, 2006, p.22). 

Percebemos que para que a mulher se liberte dessa opressão é necessário que se 

efetive direitos iguais para todos os gêneros. Infelizmente nesse tipo de matrimônio 

que ainda existe na atualidade, a mulher ainda é vista como inferior e submissa ao 

homem, porque como Vygotsky (2012) mesmo afirma, o homem conserva a 

experiência anterior, na medida em que se adapta àquele meio e costume exterior e 

o transmite às próximas gerações, repetindo as mesmas atitudes. 

Estamos seguindo para a extinção das bases monogâmicas, e para novos tipos 

de matrimônios e relacionamentos, pautados na igualdade de direitos e de liberdade 

humana. Isso ocorrerá, segundo Engels (2006), quando passarem a ser de bem 

comum os meios de produção, tornar-se público o cuidado das crianças, e a educação 

for um compromisso e dever social, sejam para filhos legítimos ou naturais, e o 

casamento for livre e baseado no amor. O matrimônio só é moral quando baseado no 

amor, então, se por acaso esse amor acabar, ambos poderão livremente procurar 
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outro amor. Logo, o divórcio  não será mais visto com uma forma de desqualificação 

e derrota, mas um benefício, tanto para o casal, quanto para a sociedade.  

O que vemos então é que as bases de relações humanas, bem como o 

matrimônio foram mudando suas formas. Provavelmente o que conhecemos como 

matrimônio monogâmico também poderá sofrer alterações e mudanças, pois nossa 

sociedade sempre esteve e está em constante processo de transformações. À medida 

em que a sociedade muda, os conceitos de família e o modo como são organizadas 

também podem mudar, nas próximas gerações, de forma a atender as suas próprias 

necessidades. 

Segundo Szymanski (2003), o formato de família moderna, nuclear e conjugal, 

que diz respeito a pai, mãe e filhos, não foi sempre assim. Mas foi consequência de 

mudanças na forma de atuação de instituições como o Estado e a Igreja que, há 

séculos, começaram a valorizar este modelo de família. Ou seja, a família passou a 

ser reconhecida socialmente, como a responsável pela educação dos frutos dessas 

famílias, as crianças. Kramer (1992) afirma que: 

 
 

[...] a nova função efetiva que a instituição familiar (agora constituída 
de maior número de crianças que sobrevivem) assume no seio da 
burguesia, e vai sendo progressivamente imposta ao povo. Não é a 
família que é nova, mas sim, o sentimento de família que surge nos 
séculos XVI e XVIII, inseparável do sentimento de infância. O reduto 
familiar torna-se então, cada vez mais privado e, progressivamente, 
esta instituição vai assumindo funções antes preenchidas pela 
comunidade (KRAMER, 1992, p. 18). 

 
 

A autora acima citada afirma que o sentimento de família nasceu junto com o 

sentimento de infância, e este sentimento foi constituindo-se a partir da ideia da 

burguesia. As relações pessoais da família vão ficando cada vez mais particulares 

entre os familiares em suas casas, e menos abertas e expostas à sociedade e à 

comunidade. Dentre os costumes que foram sendo formados na família 

contemporânea, estava o de elas morarem na mesma casa e serem responsáveis 

pela educação dos filhos. 

Szymanski (2003) aborda que, posteriormente (nos séculos XIX e XX), as 

famílias das classes trabalhadoras acabaram adotando o modelo burguês de família 

nuclear, quando passaram a migrar do campo para as cidades. O modelo burguês de 

família se organizava em torno do pai, tinha sua intimidade resguardada entre eles e 

determinava um padrão de educação que seus filhos deveriam seguir, e dessa forma, 
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este padrão foi se fortalecendo como instituição social. 

Apesar de existirem variados modelos de família, como por exemplo, da 

população negra, que eram originários de uma tradição matriarcal, o modelo que 

predominou foi o europeu, dos colonizadores que impuseram seu modelo social de 

família.  

Durante o período colonial no Brasil os casamentos eram realizados a partir de 

interesses familiares. Os pais eram responsáveis por decidirem acerca das alianças 

que seriam contraídas pelo filhos, e, para tanto, consideravam apenas interesses 

econômicos e sociais do grupo familiar. Raramente se levavam em consideração a 

afetividade do casal. Costa (2004, p. 215) ressalta que: “o casamento aparecia como 

uma decisão tomada unilateralmente pelo responsável, que impunha ao dependente 

a obrigação de se casar, sem levar em conta sua opinião”. Esse costume dos pais 

escolherem os pretendentes dos seus filhos perdurou até meados do século XIX. 

Posteriormente, segundo Costa (2004), no final século passado, e com as 

mudanças na constituição da família, os casamentos começaram a ser realizados por 

laços de amor e afeto. Dessa forma, o amor e o sexo começaram a ser essenciais 

dentro do relacionamento conjugal. As obrigações do marido para com a esposa e 

vice-versa passaram a estabelecer regras propostas pelo contrato amoroso, que, por 

sua vez, passa a ser realizado por meio de uma escolha individual de ambos. 

Finalmente o amor passaria a executar uma importante tarefa: a criação e regulação 

dos novos papéis sociais do homem e da mulher na família. 

Um fator importante a se destacar foi a influência da igreja na constituição 

familiar. Assim, a família era associada a uma instituição sagrada por Deus na qual o 

pai era o responsável por administrá-la, e seu direito era inquestionável. Para Costa 

(2004) o pai deveria ser considerado o chefe da família, considerando assim a família 

como patriarcal e os religiosos reforçavam a ideia de submissão da mulher e dos filhos 

ao homem. Dessa forma o homem ficava fora de casa e a mulher no interior da casa.  

A instituição da família passou a ser a célula mater da sociedade. (COSTA, 2004, 

p.148), 

Costa (2004, p. 102) aponta que: “A permanência da mulher no interior da casa 

devia-se, antes de mais nada, à função econômica. Ninguém melhor do que ela estava 

habilitada a zelar pelo patrimônio doméstico do homem”. A mulher era dependente 

jurídica, afetiva, religiosa e moralmente do marido, e deveria exercer docilmente todos 

os trabalhos domésticos e os cuidados com os filhos, além da função reprodutiva. 
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A mulher era totalmente isolada da sociedade. Em meados do século XIX, no 

Brasil, isto era uma consequência de ideias opressivas da época, na qual a mulher 

tinha que ter resguardada sua moral, bem como a de suas filhas mulheres, pois o 

patriarca estabelecia uma educação rigorosa que acabava enclausurando a esposa e 

as filhas em casa. “Em suma, o isolamento feminino traduzia o papel instrumental que 

as mulheres desempenhavam na reprodução do regime econômico” (COSTA, 2004, 

p. 104). Elas eram agentes passivas na multiplicação dos bens do marido e na 

perpetuação da máquina de opressão, ao mesmo tempo em que eram submetidas às 

incumbências sociais. 

Diferentemente de hoje, em que os filhos ocupam um lugar central e de 

prestígio no seio familiar, antigamente a prole tinha uma função social diferente, pois 

quem ocupava esse lugar de prestígio eram os pais, homens adultos. Aos filhos cabia 

apenas a obediência, sob a pena de sofrer vários tipos de castigos, muito deles 

extremamente brutais (COSTA, 2004). O autoritarismo patriarcal estabeleceu-se 

sobre toda a família, em particular sobre os filhos, pois não tinham as mesmas 

considerações que os adultos pelo fato de terem pouca idade e pouco conhecimento. 

Assim, logo cedo sofriam uma adultização por parte dos adultos, pelo fato de 

precisarem assumir, precocemente, as mesmas responsabilidades e posturas que a 

sociedade adulta tinha. Somente na puberdade é que os filhos começariam a 

receberem maior atenção na família.  

Costa (2004, p.159) afirma que, “A organização sócio-econômica familiar e o 

saber passadista que a estruturavam, relegavam a criança a uma espécie de limbo 

cultural no qual permanecia até a puberdade”. A criança era aceita como forma da 

obrigação do adulto em propagar o gênero humano. Para a igreja ela era vista como 

um ser puro e inocente e ligada a figura angelical. Por outro, no entanto, a criança era 

tida como portador do pecado original. 

No Brasil, na década de 1738, com o alto índice de mortalidade infantil, 

descuido e omissão no cuidado para com as crianças e para resguardar a honra das 

famílias, foram criadas as Casas dos Enjeitados, ou roda dos expostos, com o cunho 

assistencial a fim de acolher crianças abandonadas pelas famílias e filhos ilegítimos, 

também em situação de abandono. Essa Casa passou, de protetora da honra 

tornando-se um incentivo à libertinagem (COSTA, 2004). Posteriormente os 

movimentos higienistas no Brasil começaram a conscientizar a sociedade acerca da 

importância da família e das crianças no seio familiar, afirmando que era 
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responsabilidade dos pais os cuidados básicos da criança, bem como, sua educação. 

A infância então, começou a obter mais visibilidade dentro da família e da sociedade. 

 Dessa forma, o higienismo trouxe uma nova configuração para a mulher na 

família, fazendo com que aumentasse sua responsabilidade para com os filhos. a 

amamentação, por exemplo, passou a ser essencial, e deveria ser realizada apenas 

pela mãe da criança, descartando a possibilidade do uso das amas de leite, “A mãe 

que não amamentava era uma mãe desnaturada comparável as feras” (COSTA, 2004, 

p. 258). Amamentar era uma forma de preencher o tempo da mulher e livrá-la dos 

perigos do ócio, bem como conservá-la moralmente nos bons costumes familiares. A 

mulher passou assim a ter uma imagem como mulher-mãe. 

 As mulheres assumiram maior espaço na sociedade, adquirindo uma relativa 

autonomia social, lutando contra o conservadorismo. Por meio de lutas e movimentos 

sociais, foram conquistando paulatinamente sua emancipação, bem como direitos 

destinados à elas, as crianças e suas infâncias. Essa mudança foi determinante na 

constituição de novas concepções de infância e de família, havendo significativas 

influências das trocas culturais e políticas promovidas pelo fenômeno da globalização.  

Assim, nos últimos anos, tem se acentuado cada vez mais a discussão sobre 

a globalização. Este tema engloba discussões sobre moralidade, valores, e 

perpassam meios culturais e econômicos, apesar de ser este o aspecto mais 

comentado. Segundo Rizzini (2001, p. 24) as pessoas, a cada dia têm uma 

consciência maior do que é a globalização. No entanto esta não deve ser vista apenas 

como “uma consequência da modernidade” e sim como “uma condição que facilita a 

modernização e promove diferentes aspectos da modernidade”, ou seja, a 

globalização influencia e facilita o acontecimento de vários aspectos na modernidade. 

 A globalização também intervém muito nos aspectos da vida cotidiana das 

pessoas, principalmente no que diz respeito à vida das crianças, adolescente e jovens, 

bem como suas bases familiares. É necessário entender essa influência nas crianças 

e na sua infância, porque ela esta ligada ao futuro da sociedade em que ela está 

inserida, “pois as crianças são consideradas os principais transmissores de valores 

morais” (RIZZINI, 2001, p. 24). 

 No século XX houve grandes avanços e profundas contradições, as quais 

apontavam para uma crise emergente: a migração do campo para a metrópole. Tal 

fato ocasionou um rápido crescimento populacional urbano, o gerou também um 

grande impacto na estrutura e organização da família. Ainda hoje podemos perceber 
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este impacto, principalmente no que diz respeito às desigualdades socias, 

econômicas e políticas. Esses fatores aumentam a discrepâncias entre as classes 

sociais. É necessário apontar que as pessoas que vivem em condição de pobreza e 

automaticamente de privação, encontram -se em situação de maior vulnerabilidade. 

 Em relação às mulheres e crianças, Rizzini (2001) aponta que nas classes mais 

pobres, as mulheres e crianças são as mais afetadas por essa vulnerabilidade, pois a 

mulher trabalha mais horas do que o homem e recebe menos que ele. As crianças, 

em especial, as meninas em sua maioria, se tornam as responsáveis pelos serviços 

domésticos e cuidados dos irmãos desde bem cedo, enquanto seus pais trabalham, e 

em muitos países isso ainda não é considerado trabalho infantil, todavia estas 

crianças ficam sem seus direitos à saúde, educação e outros. 

 Com a globalização, as famílias tendem a ser menores a cada dia, visto que 

antigamente as famílias costumavam ser mais numerosas, e isso se dá pelos  

seguintes motivos: 

“[...] declínio da taxa de fertilidade, aumento do número de famílias chefiadas por um 

dos pais, principalmente as mães. O número de irmãos é menor, assim também como 

as redes familiares” (RIZZINI, 2001, p. 28). Justifica-se a diminuição da taxa de 

fertilidade pelo uso continuo de contraceptivos e ao aumento da inclusão das mulheres 

no mercado de trabalho. Contudo, esses dados mostram pontos positivos, tais como 

o fato de as famílias serem menores e assim poderem oferecer melhores cuidados a 

seus filhos. 

 Pelo que pudemos notar a partir dos resultados da pesquisa de Rizzini (2001),  

ocorreram diversos fatores que acabaram por ocasionar mudanças nas estruturas 

familiares, tais como o aumento da migração, principalmente em busca de novas 

oportunidades de trabalho, o grande índice de divórcio nos relacionamentos, e as 

novas constituições matrimoniais com outros parceiros, além do distanciamento de 

filhos ou pais que se divorciam e vão morar longe, às vezes, até mesmo em outros 

países. Todos esses fatores, bem como outros elementos étnicos e culturais, acabam 

mudando a estrutura familiar. 

 Outro fator considerável foi o aumento do número de familiares que trabalham, 

sendo que as mulheres, tradicionalmente responsáveis pela maternagem e cuidado 

com os filhos em ambientes domésticos, estão se inserindo cada vez mais no mercado 

de trabalho. Consequentemente, as crianças estão circulando em casa de avós 

(SILVA, 2012), ou  ficando em ambientes institucionais como creches e pré-escolas 
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por um tempo maior, reduzindo assim o contato das crianças com seus familiares. Os 

momentos de lazer infantil são realizados de forma individual. Crianças têm contato 

com um número maior de grupos de amigos, sem a participação da família. Rizzini 

(2001, p. 30), diz que: “No mundo crescente urbanizado e industrializado, a dupla 

jornada da mulher é cada vez mais acentuada, tanto no espaço doméstico quanto no 

mercado”. E isso acaba ocasionando o distanciamento das famílias, pois as crianças 

ficam mais tempo longe dos pais e acabam recebendo mais influência dos amigos em 

suas vidas. 

 Conforme a autora, nos séculos passados, através das culturas no meio rural, 

as famílias viviam em interdependência entre si, pelo fato de que cada um 

proporcionava a capacidade de produzir e contribuir com a economia familiar. Com as 

diversas transformações que a sociedade vem sofrendo, por meio da urbanização e 

escolarização dos indivíduos, essa interdependência material diminuiu, mas a 

dependência emocional entre as pessoas, que caracterizam o seio familiar, não 

mudou muito. 

 É perceptível que as famílias de hoje estão mais nucleares e individualizadas. 

Antes, a família era mais aberta à sociedade, mas agora é mais reservada e não 

obtém tanta influência dos vizinhos e parentes mais distantes. Outro fato, enfatizado 

nos estudos de Silva (2012),  é que os avós estão mais participantes na educação dos 

netos. Muitos avós assumem a responsabilidade total da criação dos netos.  

A autora afirma que as mulheres estão assumindo, cada vez mais, a 

responsabilidade das famílias, enfatizando que; “As famílias matrifocais estão 

crescendo: as mães que trocam de parceiros, normalmente ficam com as crianças. 

Através das gerações, as crianças vêm encontrando, nas mães e avós, as presenças 

mais estáveis em suas vidas” (RIZZINI, 2001, p.31). 

 Os papéis parentais estão, portanto, mudando. Simultaneamente nas relações 

de gênero, que antes existiam papeis que eram específicos das “mães” ou dos “pais” 

e que hoje ambos fazem. Isto posto, não há mais tanta distinção nos papéis, porém a 

mulher continua exercendo o papel central da mãe, como responsável pelos cuidados 

das crianças, bem como de sua subsistência. O homem compartilha da provisão da 

casa, mas não expande para outras funções.  

 
 

Um estudo realizado pelo Datafolha reafirma este ponto, atestando 
que a mãe é aquela que atua em todas as frentes; ela tem o papel 
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tanto de conversar quanto de punir as crianças; ela é a principal 
responsável pelo cuidado da casa e é também, cada vez mais a 
provedora material (RIZZINI, 2001, p. 32). 
 
 

A mulher tem assumido cada vez mais as responsabilidades na família e os 

deveres e responsabilidades familiares estão girando mais, em torno delas. A 

sociedade está mudando e esses fatores se dão pelos valores que variam de de 

acordo com sociedade e com a cultura de cada um. Além isso, fatores sociais como a 

pobreza, o alto índice de desemprego, a falta de investimento ou o desvio das verbas 

para políticas públicas e a escassez de recursos acabam interferindo nas 

configurações familiares e automaticamente, na garantia dos direitos das crianças e 

suas famílias. 

 A sociedade contemporânea tem mostrado seus atuais valores e apesar de 

termos a sensação de estar cada vez mais próximos uns dos outros, por meios das 

redes e meios de comunicação inventados com os avanços tecnológicos, as pessoas 

podem estar cada vez mais distantes, em seus valores morais.  

 
 

Vivemos um momento em que contradições mostram-se 
particularmente visíveis: ao mesmo tempo em que fronteiras e 
barreiras são transportadas no domínio da virtualidade, no contexto da 
vida cotidiana, vive-se certamente um tempo de delimitação de 
territórios e intolerância em relação ao outro. Episódios de violência 
envolvendo etnias e religiões diferentes, nas mais diversas partes do 
mundo, são manifestações claras dessa intolerância (RIZZINI, 2001, 
p. 33).   

 
 

Percebemos essas violências, principalmente em redes sociais, nas quais as 

pessoas não respeitam as ideias das outras e então começam a denegrí-las. Mas por 

outro lado, existe uma aparente preocupação a nível mundial de debater e lutar, com 

base em temáticas que envolvem o campo dos direitos humanos, abrangendo a 

cidadania.  

A história brasileira, bem como a da América do Sul, são marcadas por diversos 

tipos de violação dos direitos humanos, passando pelo desrespeito às culturas locais, 

pela devastação e exploração de riquezas e de recursos naturais e pela imposição de 

culturas e valores de uma minoria detentora dos poderes do Estado. Nesse cenário 

encontra-se a defesa  dos direitos das crianças, imprescindível para a mudança de 

paradigmas educacionais, e o papel da família na constituição dos sujeitos sociais. 

Tem se apresentado cada vez mais complexa, a questão do significado da 
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família e esse é um debate abordado por teóricos de várias áreas do conhecimento, 

como sociólogos, antropólogos, historiadores e psicólogos. Esses estudiosos têm 

contribuído no sentido de esclarecer acerca  da importância deste assunto na 

sociedade. Percebemos um deslocamento e ressignificação das funções familiares 

pelos membros formados por ela, mostrando outra faceta, novas composições e 

constituições de vínculos diferentes do passado. 

Neste contexto, é notório avaliar o tipo de relacionamentos e costumes culturais 

que perpassam o interior da família. Os conhecimentos das crianças são, muitas 

vezes, reproduzidos, girando em torno da televisão, internet e redes sociais, que ditam 

verdades não fundamentadas, porém, de natureza tecnológica e publicitaria apenas, 

mas que acabam fazendo parte da realidade no meio infantil. Outro fator de 

transformação no seio familiar acontece na escolha dos nomes dos filhos, pois é 

visível a influência da mídia também nos pais, que se baseiam em nomes de 

celebridades, atores, músicos e jogadores de futebol famosos, para dar nome à sua 

prole. O nome deixa, portanto, de ser algo simbolicamente pensado como histórico, 

passando a ser reproduzido pela influência midiática.  

A família é a primeira instituição da qual a criança participa, pois é nela que se 

tem o primeiro contato com a cultura, valores morais, e tradições, e com as pessoas 

que estarão ali para acolhê-la desde seu nascimento e garantir seus direitos. Segundo 

a Constituição Federal 1988, em seu artigo 226, declara que: “A família é a base da 

sociedade, tem proteção do Estado e deixa sua definição em aberto, aduzindo apenas 

que se entende, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes” (BRASIL, 1988). 

Sabemos que o modelo tradicional e nuclear de família tem sido mudadon na 

atualidade. Apesar de a Constituição Federal ainda não ter avançado, e de ainda ter 

uma concepção conservadora de família, novos modelos familiares passaram a 

existir, e são, muitas vezes, baseados na afetividade. Então a família não é mais 

constituída apenas pelo pai, mãe e filhos, do mesmo grupo sanguíneo. Ela pode ser 

constituída apenas pelo pai, ou só pela mãe, ou somente pelos avós, ou tios, bem 

como por casais homoafetivos. O importante é a que criança tenham seus direitos 

assegurados por parte desta família, não importando quem a componha. 

 Para Walon (1975, p. 167) o meio familiar é, ao mesmo tempo, um grupo no 

qual sua existência se baseia na “reunião de indivíduos tendo por si relações em que 

cada identifique o seu papel ou o seu lugar dentro do conjunto”. Ou seja, cada um tem 
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uma função social dentro da família. Para o autor, a família é um grupo natural e 

fundamental, principalmente em relação à constituição do “eu” da criança. 

Oliveira (2002) assinala que muitos sistemas educacionais de ensino têm 

sustentado, no decorrer da história, que o melhor lugar para a criança estar é com a 

família, que deve assumir a responsabilidade total das crianças; e que a escola é, 

muitas vezes, mera substituta dela. Porém não é isso que se estabelece a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 1996, no Art. 29. No qual ressalta que: “A educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 

1996). 

A Educação Infantil é, portanto, um direito de toda criança e tem o papel, não 

de substituir a família, mas sim, de complementá-la. Sabemos que, hoje a família tem 

se aproximado mais das instituições de Educação Infantil, mas, muitas vezes, essas 

relações família-escola têm sido conflituosas porque ambas não reconhecem seus 

papis na educação das crianças. Desa forma, a família acaba atribuindo a 

responsabilidade da educação apenas para a escola e esta, por sua vez, acaba 

menosprezando a família, alegando ser esta, menos competente (OLIVEIRA, 2002). 

O que é necessário fazer para solucionar estes conflitos gerados a partir desta 

relação, é que os profissionais da educação reconheçam e compreendam seu papel 

como educadores da criança, pois devem agir complementando a ação da família, em 

parceria com ela, envolvendo-a nos Projetos Políticos Pedagógicos, nas ações da 

escola e buscando juntos uma melhoria para a educação dos alunos, bem como da 

comunidade. 

 
 

3.2 Pesquisas sobre família no Brasil: algumas reflexões 
 
 
No levantamento bibliográfico,  baseado na leitura e análise de 41 trabalhos, 

integralmente, selecionamos para este tópico um montante de 18 obras que tratavam 

de assuntos relacionados à família no Brasil. Essas produções nos possibilitaram o 

agrupamento das pesquisas em duas temáticas principais, para análise: A 

Transformação do Modelo de Família e Infância, Família e Instituições de Educação 

Infantil. Ressalto aqui as quatro  produções que abarcaram um estudo no âmbito das 
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transformações no modelo de família, sendo elas: Araújo (2006), Gomes (2010), Moro 

e Gomide (2003) e Oliveira (2013). 

Os catorze trabalhos que abordam, como fonte de pesquisa, a família e suas 

instituições de Educação Infantil são os de: Fonseca (2000), Maranhão e Sarti (2007), 

Fortkamp (2008), Vequi (2008), Fernandes (2012), Silva (2012), Almeida (2013), Ariosi 

(2013), Marchetti (2015), Silva (2015), Almeida (2014), Albuquerque (2017), Coutinho 

(2017), Piffer (2017). 

 
 

3.2.1 Transformação do Modelo de Família e Infância 
 
 
A partir do método sócio-histórico-dialético, Araújo (2006) realizou um trabalho 

investigativo tentando entender os sentidos e significados de infância, família e 

creche, atribuídos por educadoras e familiares de crianças atendidas em uma creche 

filantrópica. Partindo desse trabalho, a autora mostra que a sociedade é dinâmica, e 

que as pessoas se relacionam baseadas em condições que têm raízes no passado e, 

portanto, ao vislumbrar a família, percebe-se que ela sofreu alterações, no decorrer 

do tempo, na sociedade. Logo, a família hodierna não é como era no passado, visto 

que hoje existem vários modelos e arranjos familiares. A autora afirma que:  

 
 

Com esse olhar, procuramos recuperar a gênese da família urbana 
brasileira e as transformações pelas quais passou, no curso da 
história, a fim de compreender como essa história marcou os 
significados de família presentes nas concepções dos sujeitos dessa 
pesquisa. Se analisarmos a história da família no Brasil, podemos 
perceber que a diversidade de arranjos familiares não é uma novidade 
da contemporaneidade, mas está presente desde o início da 
colonização brasileira, ou melhor, é anterior a ela, visto que na 
América pré-colombiana, coexistiam povos com culturas e 
organizações familiares bem diferenciadas. (ARAÚJO, 2006, p. 71) 

 
 

 Sendo assim, para analisar a família, devemos levar em conta a dinâmica 

familiar e seu contexto histórico para, então, entendermos os modelos de família 

existentes atualmente em nosso país. Vele lembrar que esses arranjos familiares 

estão presentes desde a colonização, e que houve muita influência religiosa em seu 

modo de organização, envolvendo padrões e condutas que a família deveria seguir. 

Oliveira (2013), por meio de abordagem qualitativa, realizou uma pesquisa 

sobre a concepção de família presente nos planos diretores das instituições de 
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Educação Infantil. Segundo ela, a família hoje é valorizada como uma instituição 

formadora dos membros mais jovens, e esta instituição prepara seus membros para 

cumprir os papeis sociais no contexto em que vivem, tendo um papel muito importante; 

“[...] preparando-os para cumprir seus deveres e assim contribuir para a permanência 

e a melhoria da sociedade, de sorte que sua influência moral, afetiva, cognitiva sobre 

os indivíduos que a compõem, principalmente os mais imaturos, não pode ser 

ignorada” (OLIVEIRA, 2013, p. 18). 

 Mas existem famílias que apresentam dificuldades em realizar este papel de 

educar crianças pequenas, e segundo a autora, foi preciso estabelecer um modelo 

familiar para que estas famílias tivessem em quem se espelhar e auxiliá-las a cumprir 

seu papel formador, visando as expectativas socias, valorativas e religiosas. Este 

novo modelo de família é proposto pela burguesia no final do século XVIII, tornando a 

família a união de um homem com uma mulher com o intuito de procriação. Este se 

torna, então, o modelo de família que é trazido pela colonização do Brasil. 

As autoras Moro e Gomide (2003), escreveram um artigo baseado em 

entrevistas com mães sobre a concepções que elas têm sobre infância. Ao realizar 

este estudo constataram que, entre a década de 30 a 80, a educação da criança 

passou do sentido moralizante, no qual baseava-se em obtenção de bons 

comportamentos para o sentido psicológico, em que o foco é a saúde emocional da 

pessoa. O modelo de família que antes era hierárquico, hoje é igualitário. No entanto, 

as autoras Moro e Gomide (2003) afirmam que, mesmo a criança sendo contemplada 

em todos os seus direitos, tal como é hoje, ela precisa se adaptar e acatar as regras 

do grupo. 

As autoras (2003) declaram também que, com a urbanização nos séculos XVIII 

e XIX, ocorreram novas formas de relacionamentos na sociedade. De um lado ocorria 

a elevação das relações intra-familiares, que estavam mais centralizadas no interior 

da família e de outro, diminuía as relações sociais externas, como a convivência com 

vizinhos e comunidade, favorecendo, assim, o isolamento das pessoas e a 

individualidade. Outro fator a se considerar foi o interesse dos pais pelos filhos, pois 

antes a família era centralizada no pai, agora passa ter seu foco nas crianças. 

Gomes (2010) optou pela concepção metodológica. A concepção dialética que 

fundamenta-se na obra Dialética do Concreto, de Karel Kosik para discutir em sua 

obra a relação de um Centro Municipal de Educação Infantil e a família. De acordo 

com a autora, o sentimento de família se iniciou no século XIX e tinha como modelo a 
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família patriarcal, a sociedade adotara esse modelo, que teve maior influência pelo 

grande índice de migração do campo para a zona rural. 

 Esse modelo patriarcal de família, segundo Gomes (2010), foi marcado pelo 

autoritarismo masculino que oprimia tanto as mulheres quanto as crianças, que 

sofriam de disciplinas rigorosas. Esse modelo patriarcal foi implantado pela burguesia 

e a classe trabalhadora se apropriou. Essa mentalidade correspondia a interesses, 

tanto a propriedade privada e até os casamentos eram feitos visando os interesses 

sociais e econômicos da época. Segundo a autora, com o passar do tempo o pai de 

família foi deixando de ser o centro das atenções, lugar de destque na família, que 

passou a ser da criança. 
 

 
3.2.2 Família e instituições de Educação Infantil 
 
 

Fonseca (2000) realizou um estudo de caso para compreender a participação 

das famílias na instituição de Educação Infantil. Apesar de a autora não explicitar o 

método utilizado para a analise  em seu trabalho, ao abordar a importância da parceria 

da família com a instituição de Educação Infantil, afirmou que o RCNEI (1998) garantiu 

essa parceria como um dos princípios básicos para o projeto educativo das 

instituições infantis. Segundo ela:  

 
 

A mudança na concepção de Educação Infantil implica realmente uma 
nova relação destas instituições com a família. Antes, quando a 
instituição era considerada indispensável para suprir carências e 
necessidades da família, subentendia-se que esta família tinha pouco 
a oferecer, pois cabia a instituição compensar as suas faltas. Hoje, 
quando a criança se torna sujeito social de direito, a família também 
ganha outra posição na relação com a instituição que passa a 
reconhecer que seu fazer pedagógico precisa considerar o contexto 
familiar das crianças, em outra dimensão (FONSECA, 2000, p. 17). 

 
 

Segundo a autora, o RCNEI (1998) mostrou a importância da relação família-

escola para o desenvolvimento integral da criança. Dessa forma apresenta uma série 

de ações visando a integração destas duas instituições, pois antes a instituição de 

Educação Infantil tinha o cunho de atender às carências que a família não podia 

proporcionar às crianças, mas agora não, a escola não deve substituir, mas sim, 

complementar as necessidades da criança. 

Maranhão e Sarti (2007), realizaram um estudo de caso para analisar a relação 
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das famílias com a instituição de Educação Infantil no processo de compartilhar o 

cuidado das crianças. Para este trabalho utilizaram, para análise as entrevistas e o 

levantamento bibliográfico. Sobre estas relações, as autoras defendem que existem 

conflitos inerentes a estas relações, que se evidenciam no processo de compartilhar 

cuidados, principalmente em relação à alimentação e higiene. Assim, os profissionais 

precisam estar atentos às falas da criança e da família também, a fim de constituírem, 

em conjunto, uma forma adequada ao cuidado e uma educação que leve em conta 

seu contexto histórico social.  

A autora afirma que “Nessa tarefa, a concepção de participação dos pais é a 

de co-construtor do projeto de educação e cuidado infantil, pela definição conjunta de 

concepções, normas e regras” (MARANHÃO; SARTI, 2007, p. 12). Para elas, a família 

tem um papel fundamental de educar e cuidar, ensinado seus valores e crenças, e a 

instituição de Educação Infantil deve levar em conta esses valores, além de ampliar e 

problematizar o conhecimento da criança. Tanto a família quanto a escola devem 

saber o papel fundamental de cada uma delas na formação da criança. 

Fortkamp (2008), apesar de não citar em seu trabalho o método de abordagem 

que escolheu, ressalta, em seu estudo a complementaridade na relação da creche 

com a família que, para entender essa instituição complexa chamada família, é preciso 

percebe-la historicamente. Segundo a autora: 

 
 

A forma como a família vem se modificando e estruturando na 
contemporaneidade impossibilita a compreensão de um modelo único 
e ideal. Ao contrário, ela manifesta-se como um conjunto de trajetórias 
individuais, que se expressam em arranjos diversificados e em 
espaços e organizações domiciliares peculiares (FORTKAMP, 2008, 
p. 53). 

 
 

Portanto, para entendermos a família é necessário tomar cuidado para não 

coloca-la em um formato único e padronizado, ou num modelo “ideal” de família, pois 

segundo a autora, quando a família é vista apenas neste formato corre-se o risco de 

marginalizar e desconsiderar os outros modelos de família existentes hoje, visto que 

muitos veículos de comunicação regulam e detém esse discurso, gerando 

incompetência e inferioridade para as pessoas que não conseguem viver dentro desse 

formato.  

 Vequi (2008) utilizou o método de análise para realizar sua pesquisa. Esse 

método, segundo ela, se baseia em técnicas de analise de comunicações visando 
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obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição de conteúdos das 

mensagens e indicadores relativos à recepção dessas mensagens. Ela faz uma 

analise da participação e colaboração da escola e da família nas dimensões afetivas, 

cognitivas e de socialização. 

 Dessa forma, a autora afirma que é a família que propicia as colaborações 

afetivas e materiais necessárias ao desenvolvimento e bem-estar de seus 

componentes. “A família desempenha um papel decisivo na educação formal e 

informal, e é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, e 

onde se aprofundam os laços de solidariedade” (VEQUI, 2008, p. 40). 

 Para a autora, a família é fundamental na formação do ser humano e como 

instituição social, sempre esteve inter-relacionada como outras instituições, em 

especial a escola. Pois esta surge com a preocupação de assumir uma educação 

formal para aparar as defasagens da família e orientar aos pais em suas 

responsabilidades para com os filhos. 

Fernandes (2012) fez uma análise bibliográfica do livro: “A educação infantil 

como um projeto de comunidade: crianças, educadores e pais nos novos serviços 

para a infância e a família”. Segundo a pesquisadora, a partir da analise desse livro 

foi possível compreender o processo de participação e colaboração das famílias em 

uma instituição de Educação Infantil numa pequena comunidade, pois em coletivo, 

propuseram momentos para se discutir a construção de uma nova imagem da criança. 

Logo, essa construção provocou uma grande mudança no modo de se pensar e de 

organizar os serviços educativos. Sobre este projeto coletivo da instituição, a autora 

cita que: 

 
 

Este é um fato que me parece importante, pois um projeto de tal 
envergadura só pode ser possível porque é coletivo, dinâmico e, 
sobretudo, porque estimula cotidianamente todos os envolvidos a 
reconstruir a ideia dos serviços destinados à primeira infância como 
um lugar de diálogo, de relações e trocas abertas e plurais. O conceito 
de coletividade relatado na obra caracteriza a identidade e a 
especificidade do projeto sanminiatense, o que o torna único e singular 
(FERNANDES, 2012, p. 1). 

 

 

A autora tenta mostrar, por meio de seu artigo, o quanto é benéfica a 

participação e o envolvimento das famílias nas instituições de Educação Infantil, para 

o desenvolvimento da criança, pois assim o direito da criança é garantido e ela é vista 
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como protagonista de sua história, como um sujeito social, com a promoção, tanto a 

cidadania das crianças, quanto de suas famílias (FERNANDES, 2012). 

Silva (2012) realizou uma pesquisa baseada na perspectiva histórico-dialética 

sobre a circulação de crianças, em especial, na casa dos avós, a partir de 

depoimentos de estudantes de pedagogia. Sobre a família, a autora afirma que na 

Idade Média, a mãe já era considerada como fundamental na educação dos filhos. Ela 

era incumbida de ensinar as crianças os preceitos religiosos, porque se preocupavam 

muito na época com a salvação da alma pecaminosa da criança e também lições 

cotidianas dos afazeres domésticos e sociais. 

Um fato importante a se destacar era que a brincadeira sempre esteve presente 

no cotidiano familiar e principalmente na infância. Silva cita que “Nos mais diversos 

tempos, as crianças eram capazes de produzir suas próprias brincadeiras com 

elementos do cotidiano” (SILVA, 2012, p. 32). Dessa forma, é notório que desde os 

séculos mais remotos a brincadeira fez parte da constituição da infância. Por meio 

desses brinquedos as crianças estabeleciam relações com o meio em que estavam 

inseridas. 

A autora demonstrou também que as relações familiares da criança não se 

limitavam apenas ao pai e a mãe, mas a irmãos e a parentes mais próximos e que 

esse convívio é de grande importância, pois “delimita e constitui a personalidade nos 

primeiros anos de vida” (SILVA, 2012, p. 62). Dessa forma, faz-se necessário que a 

criança se relacione não apenas com um grupo social, no caso a família, mas também 

com outros grupos sociais, a fim de se desenvolver e se constituir como sujeito social. 

Almeida (2013) utilizou em seu trabalho a perspectiva sócio-histórica do 

desenvolvimento para analisar a família e sua relação com os educadores de uma 

instituição de Educação Infantil.  Para retratar a família ela afirma que esta instituição 

advém de variados conceitos, e nem sempre foi restrita às pessoas que têm o mesmo 

vínculo sanguíneo, como aparece na maioria dos dicionários ou em termos que 

definem a palavra família. “Constituir-se como família é mais que a soma de 

indivíduos, pois depende de uma operação simbólica que, por meio de alianças, vai 

construindo um discurso sobre si própria, estabelecendo uma singularidade na cultura 

mais ampla” (ALMEIDA, 2013, p. 24). 

 A autora (2013) retrata que a concepção de família varia de acordo com a 

realidade e cultura em que a pessoa está inserida, e reconhece que não importa quem 

faz parte da família, mas sim os laços e relações que as pessoas estabelecem entre 
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si. Para ela, a família é a primeira mediadora entre o homem e a cultura, porque por 

meio dela se estabelecem as relações afetivas, sociais e cognitivas. 

Ariosi (2013), apesar de não deixar explícito o método que utilizou em seu 

trabalho, faz uma analise da relação da família e sua participação em eventos culturais 

em instituições de Educação Infantil na Itália. Ela mostra que os eventos que são 

organizados nas escolas têm o total envolvimento das famílias, que inclusive ajudam 

a organizar estes movimentos culturais para as crianças e mostra também as políticas 

públicas que são implementadas pelos próprios municípios a fim de promover a 

criança como cidadã. Ela destaca, 

 
 

O termo comunidade local engloba todos os envolvidos com a escola, 
e, principalmente, os alunos e suas famílias. A colaboração das 
famílias é significativa, não só para apoiar de modo adequado a 
criança, mas também pela troca e pela riqueza das experiências que 
coloca à disposição das creches e das escolas, pois, quando a família 
se aproxima da escola, traz informações, saberes e vivências que 
oferecem à equipe escolar elementos que permitem compreender 
melhor as situações cotidianas envolvendo sua criança (ARIOSI, 
2013, p. 5). 
 
 

Tanto a escola quanto a família têm a consciência da importância do 

envolvimento e parceria das duas instituições no processo educativo das crianças, 

pois as famílias participam em diversas atividades cotidianas escolares como: na 

tomada de decisão e solução de problemas; na organização e limpeza da instituição, 

na solicitação e recolhimento de material a ser utilizado pelas crianças e nos pequenos 

trabalhos e serviços necessários ao bom andamento da instituição. 

 Marchetti (2015), abordou a concepção de que educadores e familiares têm 

sobre a obrigatoriedade da Educação Infantil de crianças a partir de quatro anos de 

idade. Por meio da sua pesquisa, ela apontou que atualmente a maioria das famílias, 

no Brasil considera que a vida social da criança se inicia apenas quando ela entra na 

escola. Assim sendo, pretendem colocar as crianças o quanto antes para que tenham 

menos dificuldade na alfabetização; “[...] isto é, na Educação Infantil a criança 

aprenderia alguns conhecimentos que lhe preparassem para o Ensino Fundamental” 

(MARCHETTI, 2015, p. 88). 

 A pesquisadora percebeu, então, que muitas famílias veem a Educação Infantil 

como um preparatório para o Ensino Fundamental, um espaço em que a criança vai 

começar a socialização e a aprender a adaptar-se aos os limites e regras que a escola 
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determina, para poder se prepar para as regras de como viver em sociedade. 

 Silva (2015) utilizou do método histórico social para compreender a relação da 

família e da escola. Sobre família o autor demonstra que na sociedade colonial 

brasileira a mulher era educada para cuidar da casa, do marido, e para ter muitos 

filhos e educá-los. todavia, muitas crianças estavam nascendo e muitas crianças 

estavam morrendo; “Muitas crianças, independente da classe social, morriam antes 

mesmo de completarem cinco anos, devido a uma serie de fatores, relacionados 

especialmente a saúde e higiene” (SILVA, 2015, p. 39).  

 De acordo com o autor acima citado, a mortalidade infantil era enorme e isso 

se dava porque as mulheres se casavam e se tornavam mães em tenra idade. Assim 

sendo, estas  encontravam-se despreparadas para cuidar das crianças, e pelo fato de 

essas crianças nascerem com parteiras, que muitas vezes não tinham os 

conhecimentos necessários pra realizarem partos, isso ocasionava a morte dos bebês 

ao nascerem.  

 Silva relata que, com o passar dos anos, a família foi mudando no Brasil. Os 

casais optaram por ter menos filhos, e as famílias foram reduzindo seu tamanho. Além 

disso, os filhos saem de casa para se casarem e formarem suas próprias famílias, 

diferentemente de antigamente, que as famílias costumavam dividir o mesmo espaço 

territorial. Existem também os filhos que saem de casa para se qualificarem, 

profissionalmente, em outas cidades e até mesmo em outro país. Dessa forma a 

família foi diminuído em sua quantidade de membros. 

 Para falar sobre a relação da família e creche, Almeida (2014), escolheu o 

método sócio histórico para fazer analise dos dados, e constatou que as famílias não 

são constituídas apenas de uma forma, ou modelo, mas de diferentes dinâmicas e 

formatos; “As famílias são formadas por pessoas que vivem em ambientes coletivos 

diversos. Elas transformam esses mesmos ambientes e modificam as relações que 

estabelecem, internamente, e com o mundo a sua volta” (ALMEIDA, 2014, p. 48).  

 Segundo a autora, cada família é de um jeito, e cada membro se relaciona de 

forma diferente. Existem membros que são mais unidos e membros que são 

totalmente distantes e, muitas vezes, não são considerados como família, pois cada 

sujeito apresenta características pessoais e desempenham (ou não) um determinado 

papel na sociedade. Ainda que haja novas configurações que a família tem adquirido 

ao longo do tempo, esta instituição sempre vai existir e resistir, independente do 

cenário social, econômico, cultural ou político, mas nunca será a única instituição para 
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o sujeito, pois eles necessitam de outras instituições e contextos para se 

desenvolverem. 

 Albuquerque (2017), por meio do método do pensamento sistêmico baseado 

em Edgar Morin, realizou também sua pesquisa acerca da relação da família com a 

instituição de Educação Infantil.  A autora discorre sobre a importância da família na 

constituição do sujeito e sua função fundamental na educação da criança: 

 
 

[...] é na família que as primeiras relações sociais se constituem, por 
isso, ela assume o papel essencial no processo de educação das 
crianças. Sendo a instituição de educação infantil uma organização 
social, a sua atividade é comunicar como as relações se constituem 
entre esses diferentes protagonistas (ALBUQUERQUE, 2017, p. 55). 

 
 

 A Educação Infantil é, portanto, outra instituição social da qual a criança precisa 

para se desenvolver. A criança necessita, por meio dos educadores e profissionais da 

educação, ter um dialogo aberto e se relacionar de forma saudável com a família, pois 

este é um processo permeado de significações que irá constituir sua formação e 

auxiliá-la para ser um cidadão. 

Coutinho (2017), realizou uma pesquisa sobre a relação família e escola nas 

políticas curriculares brasileiras para a Educação Infantil, tendo por base a abordagem 

do ciclo de políticas de Stephen Ball para analisar os sentidos que são produzidos nos 

discursos sobre família e escola. Para a autora, a família está presente em todas as 

sociedades e é uma instituição na qual o indivíduo tem suas primeiras mediações; 

 
 

[...] presentes em todas as sociedades, a família é, 
predominantemente, um dos primeiros ambientes de socialização do 
indivíduo e atua como mediadora principal dos padrões, modelos e 
influências culturais ao qual as crianças estão imersas. Ela tem um 
impacto significativo e uma forte influência no comportamento 
humano, especialmente das crianças pequenas, por ainda estarem em 
desenvolvimento de suas percepções de mundo e iniciando suas 
construções sociais. É vista como um sistema social responsável pela 
transmissão de valores, crenças, ideias e significados (COUTINHO, 
2017, p. 34). 

 
 

 A família é o ambiente que transferirá às crianças, por meio dos seus membros, 

os valores sociais, culturais e morais da sociedade, na qual ela está inserida. As 

percepções de mundo e vivências se iniciam e são baseadas nesses valores nos quais 

a criança tem contato por meio desta instituição. 
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Em sua tese, Piffer (2017) aborda a relação da complementaridade da creche 

e da família baseada na LDB (1996). Os dados foram analisados tendo como suporte 

a análise de conteúdo. Para ela, a creche tem sido considerada com a mediadora da 

família no processo educativo da criança e não substitui de forma alguma a ação da 

família. A creche possui um papel de formar culturalmente a criança, ampliando os 

conhecimentos que as crianças trazem consigo e que aprenderam em família. 

A autora (2017) concluiu que as creches precisam proporcionar uma boa 

relação com as famílias e complementar a ação de cada uma delas na instituição em 

que a criança está matriculada. A autora afirma que as creches devem ainda  buscar 

trocas cotidianas envolvendo ao máximo os pais, nos momentos de encontros 

coletivos, proporcionando assim uma boa relação dos profissionais com as famílias, 

construindo e aprendendo com elas também. Dessa forma, fazendo com que as 

famílias superem a situação, que muitos ocupam, de serem apenas usuários de um 

serviço social. 

Essas pesquisas nos ajudou a compreender a dinâmica da sociedade, assim 

como os modelos e concepções de família, na atualidade. Por conseguinte, é 

necessário analisar em que moldes essas idéias foram concebidas. Hoje, é comum 

perceber variados formatos de família, mas não foi sempre assim. Por meio dos 

estudos analisados, percebemos que a família era concebida, há séculos, por 

instituições como a Igreja e o Estado, como nuclear, ou patriarcal, a fim de “Valorizar 

o sentimento da família” (Szimanki, 2003), pela imposição de condutas que a 

sociedade deveria seguir. As pesquisas mostraram que a burguesia passou a 

transformar o modelo de família como forma de obtenção de controle social. 

Posteriormente as famílias da classe trabalhadora acabaram adotando esse modelo, 

burguês, de família.  

Estudos apontam que, segundo esse modelo, a família organizou-se 

centralizando o pai como o chefe de família e na medida que a figura social do homem 

era privilegiada, a da mulher e da criança era inferiorizada. Porém, com o passar do 

tempo e diante das muitas lutas e debates pela valorização da mulher e da criança, a 

família foi mudando. Hoje podemos perceber vários formatos familiares e os 

pesquisadores analisados reforçam a idéia de que devemos deixar os pré-conceitos 

de lado e entender a família como uma instituição fundamental para o 

desenvolvimento do ser humano. 

Ao analisar a relação da família-escola, foi possível perceber certa 
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unanimidade acerca da importância da relação da instituição de Educação infantil com 

a instituição família. Ambas apresentam características e funções diferentes, mas  que 

complementam o desenvolvimento da criança e mostram que a função da Educaçção 

Infantil não é substituir a família, mas, como está previsto na LDB (1990), ela deve 

complementá-la. Ao relacionarmos esses estudos apontados com os questionários e 

entrevistas dos estudantes, foi possive perceber que os profissionais da educação e 

a família precisam buscar cotidianamente estabelecer uma relação de trocas e 

construções de aprendizado para que a criança de desenvolva de forma integral. 
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SEÇÃO 4: A INFÂNCIA E SUAS VIVÊNCIAS EM FAMÍLIA: VIVÊNCIAS 
E MEMÓRIAS DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA 

 
 

Objetivamos nesta seção expor parte de nosso estudo sobre vivências infantis 

em família, a partir de uma perspectiva sócio-histórica-dialética, enfatizando a 

importância do meio nas relações, na aprendizagem e no desenvolvimento humano, 

já que a educação das crianças é realizada por meio das relações sociais. Buscamos, 

também, expressar elementos sobre a análise das memórias e dos relatos de 

estudantes do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás, sobre suas vivências infantis em família, bem como a análise e 

constituição das informações apresentadas por eles. Isto posto, a criança,  é um 

sujeito sócio-histórico e cultural e a partir das relações com diferentes parceiros se vai 

constituindo como indivíduo. Com base nessa premissa e para analisar as histórias 

vivenciadas pelos alunos, foi preciso considerar suas variadas experiências e 

contextos que os constituem e, então, compreender a educação destinada a elas 

realizadas por suas famílias. 

 

4.1 As vivências infantis na perspectiva sócio-histórica-dialética  
 
 

Buscando compreender o homem em sua totalidade, foi necessário 

fundamentarmos nossa pesquisa numa perspectiva histórico-cultural porque assim 

poderemos entender como se dá a relação dialética entre homem e sociedade. Desde 

o seu nascimento, a criança aprende a utilizar variados meios de apropriação de 

conhecimentos e é influenciada, constantemente pelo meio no qual está inserida. 

Nesse processo admite-se que “Surgem variados contextos e circunstâncias que 

possibilitam à criança o acesso a certos conhecimentos, que dependem de mediações 

sociais e simbólicas para se fazerem conhecidas e internalizadas pelas crianças” 

(BARBOSA e SOARES, 2018, p. 145). 

Leontiev (2004) afirma que o homem “é um ser de natureza social, que tudo o 

que tem de humano nele provém da sua vida em sociedade. Entende-se que, apesar 

de ser um ser biológico, está sujeito às leis sócio-históricas e à cultura criada pela 

humanidade. “Isto significa que o homem definitivamente formado possui todas as 

propriedades biológicas necessárias ao seu desenvolvimento sócio-histórico ilimitado” 

(LEONTIEV, 2004, p. 281). 
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Wallon (1975, p. 165) afirma que é difícil imaginar o homem antes da sociedade, 

“a existência dos dois parece ligada”. Pois, quando os antropólogos analisam o 

homem na pré-história sempre percebem atividades ou crenças relacionadas ao 

coletivo, e isso simboliza uma vida em sociedade. A sociedade é representada nos 

ambientes naturais nos quais existe a ação humana sobre ele por meios de processos 

técnicos ou culturais. 

O homem é formado por meio da cultura na qual está inserido através da 

família, inicialmente, e segundo Leontiev (2004) a sociedade humana é formada por 

fenômenos externos da cultura material e intelectual, pois o homem tem uma forma 

particular de transmissão e fixação de valores e saberes aos filhos e à próxima 

geração:  

 
 

Esta forma particular de fixação e de transmissão às gerações 
seguintes das aquisições da evolução deve o seu aparecimento de 
fato, diferentemente dos animais, dos homens terem uma atividade 
criadora e produtiva. É aliás, o caso da atividade humana fundamental: 
o trabalho (LEONTIEV, 2004, p. 283). 

 
 

Isso evidencia a importância das relações e vínculos que são estabelecidos 

com as outras pessoas. Através dessas relações, o conhecimento cultural é 

perpassado para outra geração, progredindo assim, o desenvlvimento da cultura. “o 

seu conhecimento de mundo circundante deles mesmos enriquece-se, desenvolvem-

se a ciência e a arte” (LEONTIEV, 2004, p. 283). 

 As atividades humanas, conforme reafirmaram Leontiev (2004) e Luria (1979) 

historicamente foram se caracterizando em materiais, intelectuais, ideais, passando 

por um processo de aperfeiçoamento. Sendo assim, tudo que temos no mundo hoje é 

proveniente de fenômenos criados pelas nossas gerações passadas, e nós, da 

geração atual, nos disso nos apropriamos. Leontiev diz que: “Ela [geração] apropria-

se das riquezas deste mundo participando no trabalho, na produção e nas diversas 

formas de atividade social e desenvolvendo assim, aptidões especificamente 

humanas que se cristalizaram, encarnaram nesse mundo (LEONTIEV, 2004, p.284). 

 A linguagem e o pensamento vão sendo internalizados por meio da 

aprendizagem da língua que já havia se desenvolvido no processo histórico, e que 

agora vai se aprimorando. “[...] O mesmo pensamento e o saber de uma geração 

formam-se a partir da apropriação dos resultados da atividade cognitiva das gerações 
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precedentes” (LEONTIEV, 2004, p.284). Nesse caso Leontiev entende que as 

pessoas morrem, vindo, após elas, seus sucessores. Entretanto, seus construtos não 

passam. Assim, as próximas gerações se aperfeiçoam e se multiplicam, por meio do 

trabalho, pois os indivíduos quando nascem têm a disposição da riqueza cultural 

acumulada pelos seus antepassados ao longo dos séculos e dão “testemunho” aos 

seus filhos,bem como às próximas gerações. 

 Portanto, reconhe-se que a criança está rodeada por vários objetos e 

significados que permeiam seu contexto histórico social. Assim “A sua relação com o 

mundo tem sempre por intermediário a relação do homem aos outros seres humanos; 

a sua atividade esta sempre inserida na comunicação” (LEONTIEV, 2004, p. 290). A 

comunicação é uma ferramenta essencial da transmissão do conhecimento ao outro, 

sendo assim, fundamental no desenvolvimento humano. Por meio da comunicação e 

de interações com outros seres humanos, a criança aprende uma atividade dada a 

ela. Este processo é chamado de educação, o qual pode ser transmitido de variadas 

formas e em diferentes níveis. 

 
 

[...] o tempo que a sociedade consagra à educação das gerações 
aumenta; criam-se estabelecimentos de ensino, a instrução toma 
formas especializadas, diferencia-se o trabalho do educador e do 
professor; os programas de estudo enriquecem-se, os métodos 
pedagógicos aperfeiçoam-se, desenvolve-se a ciência pedagógica 
(LEONTIEV, 2004, p. 291). 

 
 

 Para o autor acima citado, o desenvolvimento da sociedade está totalmente 

ligado à educação. Essa transferência dos conhecimentos, de um indivíduo para o 

outro, pode ser chamada de mediação, abrangendo a relação da criança com os 

objetos do mundo que a circundam. O conhecimento é sempre mediatizado pelo 

adulto, por meio da linguagem. A linguagem, por sua vez,  se caracteriza por 

 
 

Aquilo através do qual se generaliza e se transmite a experiência da 
prática sócio-histórica da humanidade; por consequência, é 
igualmente um meio de comunicação, a condição da apropriação dos 
indivíduos desta experiência e a sua forma da sua existência na 
consciência (LEONTIEV, 2004, p. 184). 

 
 

 Para se pensar e entender sobre o desenvolvimento da criança, é fundamental  

levar em consideração o ambiente no qual ela está inserida, bem como seus contextos 
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históricos e sociais que lhe são atribuídos através da propagação dos valores que a 

família e a sociedade lhe proporcionam. Vigotsky (2010) nomeia o estudo da vida e 

do desenvolvimento das crianças de pedologia. O pedólogo,na ótica deste autor,  não 

fica preso a estudos sobre o meio e as regras, mas sim ao seu papel, significado, 

participação, que ele influencia no desenvolvimento das crianças.  

O meio, segundo Vigotsky (2010), modifica-se para a criança de acordo com 

sua faixa etária. Alguns autores declaram que o desenvolvimento da criança se dá na 

gradativa ampliação do seu meio. Quanto mais tenra a idade, o meio é menor, porém 

com o passar dos anos esse meio tende  se ampliar, bem como a relação da criança 

com as pessoas que estão ao seu redor.  

Posteriormente, a educação força para que o ambiente da criança também se 

modifique, pois à medida em que a criança cresce, entra numa etapa especifica de 

sua vida como creche e pré-escola, entre outros.  Mas, mesmo se o ambiente 

permanece praticamente inalterado, o fato de a criança se modificar no processo de 

desenvolvimento, mostra-nos que, com o passar do tempo, aqueles elementos que  

tinham determinado significado no meio social da criança, passam a desempenhar 

outro papel por causa das mudanças que ocorrem na criança. Assim, os elementos 

que  determinam a influência do meio no desenvolvimento psicológico e na 

personalidade consciente são as vivências.Wallon (1975) conceitua vivência, 

 
 

A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o 
meio, aquilo que se vivência está representado. A vivência sempre se 
liga àquilo que está localizado fora da pessoa e, por outro lado, está 
representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as particularidades 
da personalidade e todas as particularidades do meio são 
apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio, todos 
os elementos que possuem relação com dada personalidade, como 
aquilo que é retirado da personalidade, todos os traços de seu caráter, 
traços constitutivos que possuem relação com dado acontecimento. 
Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos com a união indivisível 
das particularidades da personalidade e das particularidades da 
situação representada na vivência (WALLON, 1975, p. 686). 
 
 

Segundo Wallon (1975, p. 164), “O meio é o complemento indispensável do ser 

vivo. Ele deve corresponder às suas necessidades e às suas aptidões sensório-

motoras e mais tarde, às psicomotoras”. Para o auto, não existe apenas um meio, mas 

dentro de um meio pode ter variados meios, mais complexos e específicos, e isso se 

refere à sociedade,em geral. 
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Para falarmos das relações que ligam o indivíduo a seu meio, é preciso levar 

em consideração o seu modo de desenvolvimento, fazendo conexão com as 

possibilidades da sua existência. Wallon (1975) afirma que no desenvolvimento da 

criança, o meio tem um papel primordial e começa a ser, para todos os seres 

humanos, o meio físico, mas o que caracteriza a espécie humana e o fato do meio 

físico ser substituído pelo meio social. 

Wallon (1975), faz um estudo sobre as etapas de sociabilidade da criança e 

argumenta que, antes do nascimento, a criança já tem sua condição de existência 

atrelada a outro ser, no caso, a mãe ou outro adulto, dos quais depende, na maioria 

de suas necessidades. Na interação seus primeiros gestos são gestos de expressão. 

A criança começa a se dirigir à mãe que, no início faz parte do seu primeiro ambiente 

social, chamando-lhe à atenção. Mas logo este ambiente se amplia e a criança então 

omeça a identficas as pesosas, mas nã o apenaspor serem pessoas diferentes da 

mãe, mas por terem um determinado papel em seu ambiente. 

Nesse movimento, a criança passa a ter percepção dos personagens que 

fazem parte do seu meio, no caso, a família. Esse conjunto de pessoas faz com que 

a criança se perceba como pertencente a esse conjunto que envolve o despertar de 

seus interesses, sentimentos, exigências e decepções. “Ela faz parte de uma certa 

estrutura que determina a sua vida, o seu destino” (WALLON, 1975, p. 209). 

Na realidade, as relações da criança entre si não dependem apenas do lugar 

que ela ocupa na família, mas de como os pais  consideram o papel dela no contexto 

do lar e está vinculada à concepção dos pais sobre a criança, infância e significados 

que são relacionados aos filhos na família. Partindo desse pressuposto,e a partir da 

concepção dos pais, bem como suas crenças e valores, isto que será proposto, ou até 

mesmo, imposto às crianças. A concepção dos pais, no entanto, é construída 

historicamente. 

Não é qualquer elemento que influenciará a criança, mas, aquele que é 

entendido ou compreendido pela vivência da criança, podendo assim determinar sua 

influência no decorrer de seu desenvolvimento, ou seja; a mesma circunstância terá 

resultados diferentes para cada pessoa dependendo da relação desta com o fato. 

Segundo Vigotsky (2010), todas as particularidades do meio são apresentadas 

na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio, bem como, todos os elementos que 

possuem relação com cada personalidade, e traços de seu caráter, traços 

constitutivos que possuem relação com cada acontecimento.  

Mas é importante saber quais dessas peculiaridades constitutivas 
desempenharam um papel determinante para definir a atitude da 



87 

 

criança frente a uma dada situação, enquanto em outra situação, 
outras particularidades constitucionais desempenharam seu papel 
(VIGOTSKY, 2010, p. 687). 
 
 

A vivência aponta quais as particularidades que desempenharam o papel 

determinante na atitude frente à cada situação, porque é dependendo de cada 

situação, é que os indivíduos têm que mostrarcomo eles vivenciam, ou não, 

determinada situação. Essas singularidades constitutivas da pessoa vão determinar 

sua vivência, de diferentes formas para cada criança. 

De acordo com o autor, o nível de compreensão e maturidade que a criança 

tem em razão de determinado fato, acarretará, para ela, sentidos diferentes da 

situação e dependendo da percepção que a criança obtiver, poderá haver como 

consequência um desenvolvimento cognitivo e social saudável, ou não; “Um mesmo 

acontecimento recaindo em crianças com idades diferentes, refletindo-se na sua 

consciência de modo absolutamente diferente, tem para a criança um significado 

diferente” (VIGOTSKY, 2010, p.689). Isso nos mostra o quão importante e 

fundamental é compreender a influência do meio no desenvolvimento. 

A criança também faz generalizações diferentes das dos adultos, pois ela 

entende, parcialmente, os acontecimentos que ocorrem ao seu redor. Sua percepção 

é  de um aspecto apenas. Logo, ela entende à sua maneira, recontando do seu próprio 

jeito, pois nem sempre o adulto pode transmitir à criança, de forma plena, os 

significados das ideias, bem como das palavras. Então, com o passar do tempo, ela 

começa a entender melhor o significado das coisas. Esse significado, portanto, poderá 

determinar uma nova relação entre o meio e os processos individuais de seu 

desenvolvimento. 

Dessa forma, é preciso entender o meio como variável e dinâmico. Wallon 

(1975) afirma que as relações do ser vivo com o meio “resumem-se a uma 

transformação mútua; os períodos de estabilidade correspondem a momentos de 

equilíbrio que subsistem, sem modificação aparente, durante o tempo em que as 

forças em presença se mantem suficiente e constantes” (WALLON, 1975, p. 164). 

O meio, de alguma forma, sempre influenciará a criança. No entanto, a criança 

e seu desenvolvimento se modificam, com o passar do tempo, tornando-se outros. 

Ademais, tanto a criança, quanto a sua relação com o meio, mudam. Vigotsky (2010), 

aponta que: “O meio determina um ou outro desenvolvimento, de acordo com o grau 

de compreensão do meio que a criança possui” (VIGOTSKY, 2010, p. 11). Sendo 
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assim entre o meio e o desenvolvimento da criança são formadas as qualidades da 

personalidade e estas são especificas ao homem. Estas relações que se dão entre o 

meio e o desenvolvimento da criança são inerentes somente ao desenvolvimento 

delas e a mais nenhum outro desenvolvimento. 

Nestas relações específicas sobre o meio e o desenvolvimento da 

personalidade da criança, observa-se que as particularidades são constituídas: “[...] 

no desenvolvimento da criança, naquilo que deve resultar ao final do desenvolvimento, 

como resultado do desenvolvimento, e que já está dado pelo meio logo de início” 

(VIGOTSKY, 2010, p.693). Ou seja, a forma desenvolvida que a criança adquirirá ao 

final da sua etapa de desenvolvimento pode ser chamada de ideal ou final. Ideal 

porque prevê num modelo que deve ser obtido ao final do processo, e final porque é 

a forma que a criança ao fim de seu desenvolvimento, alcançará. 

No início do seu desenvolvimento, a criança domina apenas a forma primária. 

Por exemplo, nos primeiros anos de vida, ela pronuncia apenas palavras em separado 

e estas palavras já fazem parte do diálogo dela com a mãe, que já domina a forma 

ideal, esta que só deverá surgir na criança ao final do seu desenvolvimento. Portanto 

é necessário que no meio, haja a forma ideal que irá interagir com a forma primária, 

conduzindo-a ao desenvolvimento final daquela forma. Vigotsky (2010) afirmou que: 

 
 

Então, nesse sentido, deve-se considerar em primeiro lugar que o 
meio consiste em fonte de todas as propriedades humanas específicas 
da criança – se não há no meio uma forma ideal correspondente, 
então, na criança, não se desenvolverá a ação, a propriedade 
correspondente, a qualidade correspondente (VIGOTSKY, 2010, p. 
695). 

 

  
  Outro exemplo é o desenvolvimento da fala de crianças que frequentam 

creches e de crianças que são educadas apenas com suas famílias. Pelo fato de a 

criança frequentar a creche ter contato, basicamente com uma educadora, que fica 

por conta de todo o grupo, a criança tem menos chance de ser influenciada por ela, o 

que ocasiona um vocabulário escasso e impreciso. Já a criança que é educada na 

família apresenta mais contato direto com a mãe e automaticamente sua fala será 

melhor desenvolvida, pois ouve a fala da mãe direcionada diretamente a ela o tempo 

todo. 

 O homem é um ser social e se desenvolve através da interação com as formas 

já desenvolvidas historicamente. Vigotsky em seus estudos ressalta que (2010, 
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p.699): “O homem é um ser social, que fora da interação com a sociedade ele nunca 

desenvolverá em si aquelas qualidades e propriedades que desenvolveria como 

resultado do desenvolvimento sistemático de toda a humanidade”. O meio, portanto, 

é uma fonte de desenvolvimento, pois as funções psicológicas superiores inerentes 

ao homem surgem, por meio das formas de comportamento coletivo da criança, das 

interações, e cooperações com as outras pessoas e só então, finalmente, se tornarão 

funções interiores individuais da própria criança.   

 Para Wallon (1975), o espaço nem sempre é o único e nem sempre irá 

determinar o meio, pois existem variados meios funcionais que podem coincidir ou 

não com ambientes locais, como por exemplo; meios profissionais e de trabalho, a 

escola e a família.  

 

 

A escola é também um meio funcional. As crianças vão para lá para 
se instruir e elas devem familiarizar-se com uma disciplina e relações 
interindividuais dum novo tipo. Mas a escola é ao mesmo tempo um 
meio local onde se encontram crianças que podem pertencer a meios 
sociais diferentes. Também se pode falar do meio familiar como dum 
meio funcional onde a criança começa por encontrar meios de 
satisfazer todas as suas necessidades sob formas que podem ser 
próprias de sua família e onde a criança conquista as suas primeiras 
condutas sociais. Contudo, a unidade e a coesão locais donde resulta 
o lar são igualmente necessárias ao bom funcionamento da família. 
Esta apresenta uma estrutura que faz dela já um grupo (WALLON, 
1975, p. 167). 

  
 

 Muitos meios podem fazer parte da vida de uma mesma pessoa. Eles podem 

conduzir as pessoas a se oporem a determinadas situações em que elas desejavam 

estar. O meio tem o poder de dirigir as escolhas e condutas dos indivíduos levando-

os a discordarem, oporem ou compararem os seus meios com o dos outros. 

 A escola é um meio fundamental para o desenvolvimento do sujeito. No caso 

da criança, é através da escola que será prepararada para sua emancipação e terá 

contato com outros grupos de crianças. É por meio dos grupos que se dão as relações, 

e nele, segundo Wallon (1975), a criança aprenderá a tomar consciência de si própria 

e do tempo, como sujeito e como objeto, com ela própria e com o outro, tomando 

consciência de si como pessoa, então, posteriormente ela mesmo formará seu grupo. 

 Por meio das relações, a criança vai passando por um processo de tomada de 

consciência, vai se abrindo para a representação dos indivíduos e vai se 

transformando em uma consciência social. Para o autor: 
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A consciência não é a célula individual que deve um dia abrir-se 
sobreo corpo social, é o resultado da pressão exercida pelas 
exigências da vida em sociedade sobre as pulsões dum instinto 
ilimitado que é o mesmo do indivíduo representante e joguete da 
espécie (WALLON,1975, p. 152).  
 
 

Portanto, a tomada de consciência do “eu”, pelo meio, se dá num processo de 

construção social, de afirmação da autonomia que testemunha a sua existência. Luria 

(1979) afirma que existem três traços fundamentais que caracterizam a atividade 

consciente. O primeiro traço consiste em que a atividade consciente do homem não 

está obrigatoriamente ligada a motivos biológicos, mas é regida por complexas 

necessidades, ou seja “Situam-se entre elas as necessidades cognitivas, que 

incentivam o homem à aquisição de novos conhecimentos, à necessidade de 

comunicação, de ser útil à sociedade, de ocupar nesta determinada situação” (LURIA, 

1979, p. 72). 

O segundo traço da característica consciente do homem é que ela não é 

determinada à força, por impressões evidentes, ou recebidas através do meio, ou por 

experiência individual imediata. 

 

 
A atividade consciente do homem não pode tomar como orientação a 
impressão imediata da situação exterior e sim um conhecimento mais 
profundo das leis interiores dessa situação, razão porque há todo 
fundamento para afirmar-se que o comportamento humano, baseado 
no reconhecimento da necessidade, é livre (LURIA, 1979, p. 72). 

 
 

O terceiro traço da atividade consciente do homem é que a maioria dos 

conhecimentos e habilidades se formam por meio da “assimilação da experiência de 

toda a humanidade, acumulada no processo da história social e transmissível no 

processo de aprendizagem” (LURIA, 1979, p. 73).  

Já o quarto traço é em relação à fala, por meio dela, e posteriormente à 

linguagem é que são transmitidos ao homem os conhecimentos. Por conseguinte, na 

escola, as crianças assimilam importantes aquisições adquiridas no decorrer da 

história passada por gerações. 

Segundo Luria (1979), o que caracteriza a forma de vida e diferencia o homem 

dos animais se baseia na “forma histórico-social de atividade”, na qual está 

intrinsecamente associada ao trabalho social, ao emprego dos instrumentos de 

trabalho e ao surgimento da linguagem. Para ele, a atividade consciente do homem 
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não esta relacionada a “alma, íntimo do organismo humano, mas nas condições 

sociais de vida historicamente formadas” (LURIA, 1979, p.74). 

È importante ressaltar o quanto a linguagem é fundamental no processo de 

desenvolvimento e da atividade consciente do homem ou, neste caso, a criança. 

Segundo Luria (1979, p.78), “costuma-se entender por linguagem um sistema de 

códigos por meio dos quais, são designados os objetos do mundo exterior, suas 

ações, qualidades, relações entre eles, etc”.  

A linguagem causa mudanças nas vivências emocionais. Ela reorganiza o 

modo de percepção que as crianças têm de mundo e cria novas leis acerca dessa 

percepção (LURIA,1979, p. 82). Primeiramente, ela muda os processos de atenção 

do homem. Por exemplo: quando uma mão aponta mostrando um objeto para a 

criança, a mãe está distinguindo aquele objeto dos demais, e posteriormente a criança 

chegará ao nível de também distinguir os objetos com autonomia, tornando sua 

atenção dirigível. 

A linguagem também muda os processos da memória do homem, pois através 

dela o homem se lembra, organiza algo que será lembrado posteriormente, e 

seleciona, nas memorias passadas, os acontecimentos mais importantes de cada 

etapa de sua vida. Em terceiro lugar, a linguagem muda os processos de imaginação 

do homem, pois  lhe permite desligar os acontecimentos que está vivenciando no 

presente e por meio da imaginação cria outros tipos de situações. 

Almeida (2008) faz um estudo baseado em Wallon (1959) sobre a afetividade, 

aspecto imprescindível no desenvolvimento da criança, bem como sua personalidade. 

Quando uma mãe estende seus braços e começa a chamar a criança com suas mãos, 

ela está demonstrando por meio dos gestos a intenção de segurá-lo em seus braços. 

O bebê, vendo isso, reage, andando até os braços da mãe. Por meio desta atividade, 

a criança é estimulada a falar e andar, ampliando, assim, seus conhecimentos e 

habilidades. Sendo assim, a afetividade está relacionada a algo que afeta o individuo. 

A criança pode ser afetada por elementos externos, por gestos de pessoas, objetos, 

sinais ou elementos internos; alegria, prazer, fome, medo, entre outros. 

Segundo Almeida (2008), a afetividade “é um termo utilizado para identificar 

um domínio funcional abrangente, e nesse domínio funcional, aparecem diferentes 

manifestações: desde as primeiras, basicamente orgânicas até as diferenciadas como 

emoções e sentimentos” (ALMEIDA, 2008, p.347). O desenvolvimento da criança 

depende de dois fatores: o orgânico e o social. Os fatores biológicos não serão os 
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únicos que definirão o seu destino, pois todas as pessoas são afetadas positivamente 

ou negativamente e, de alguma forma, irão reagir a estes estímulos. 

No decorrer da vida do indivíduo esses fatores são fundamentais. No início a 

afetividade é determinada pelos fatores biológicos e orgânicos, mas depois passa a 

ser influenciada pelos fatores sociais, pelo meio no qual a pessoa está inserida.   

Sendo assim, percebemos que o meio social da criança é o principal elemento 

que irá determinar sua formação e seu desenvolvimento. O homem está em constante 

transformação e construção e se adapta a variados ambientes, ao mesmo tempo que 

a criança modifica seu meio, ela também é modificada por ele. Segundo Oliveira 

(2007, p. 126), “[...] ao constituir seu meio, atribuindo-lhe a cada momento 

determinado significado, a criança é por ele constituída; adota formas culturais de 

ação que transformam sua maneira de expressar-se, pensar, agir e sentir”. A vivência 

se baseia nessas relações com o outro, e em variadas situações da vida da criança, 

bem como através dos valores simbólicos que, por meio dessas relações, são 

construídos e modificados por elas, trazem a consciência da atividade humana. A 

linguagem é fundamental nesse processo, pois ela proporciona a tomada de 

consciência dos sentidos e conceitos, não só das pessoas que estão ao seu redor, 

mas de si próprio, constituindo como sujeito humano. 

 
 

4.2 A memória e o desenvolvimento 
 
 
A memória, para os teóricos russos Vigotski (2003), Luria (1979) e Leontiev 

(2017) foi um objeto de estudo, pois faz parte das funções psíquicas que se modificam, 

com o tempo e o meio. Na obra de Vigotski Psicologia Pedagógica (2003), é 

observado uma preocupação em se discutir a relação da memória com o aprendizado 

e a educação.  O autor começa analisando a plasticidade, que toda substância é mais 

ou menos plástica e apresenta habilidades que podem ser modificadas conforme o 

meio, essas características de disposição de mudanças compõe a memória. Para ele, 

pode ser percebido dois tipos de memória, a mecânica e a associativa. A mecânica é 

capaz de conservar marcas, acumular experiências. 

 
 

Toda essa soma de hábitos, habilidades, movimentos e reações 
individuais que dispomos, não passa do resultado desse trilhar. Um 
movimento repetido várias vezes deixa uma espécie de marca no 
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sistema nervoso e facilita a passagem de novas excitações por essas 
mesmas vias (VIGOTSKI, 2003, p. 144). 

 
 

Já a memória associativa implica a associação das atividades ou coisas a 

qualquer combinação, reação e representações. Essas associações são 

condicionadas ao meio e são estabelecidas a partir do vínculo dado àquela 

experiência.  

Luria (1979), ao conceituar memória, diz que: 

 
 

[...] é um processo complexo por sua base nervosa e é assegurada 
pela participação de diferentes sistemas cerebrais, que 
desempenham, todos eles, papel próprio e dão sua contribuição 
específica à realização da atividade mnésica (LURIA, 1979, p. 59). 

 
 

Vigotski (2003) explica que na infância a memória não se desenvolve 

repentinamente, a criança viveria basicamente o presente, posteriormente a memória 

infantil começa a se desenvolver. Então, a educação e alguns exercícios (práticas de 

repetição) são fundamentais para ajudar na memorização. “O primeiro efeito da 

educação da memória consiste justamente na melhoria da recordação” (VIGOTSKI, 

2003, p. 148). Ele afirma que a memória pode sempre ser melhorada e fortalecida, 

quanto maior for a quantidade de associações estabelecidas, mais fácil será para se 

constituir uma nova associação, elevando assim, a qualidade da memória. 

O interesse é citado como fundamental para a memória trabalhar de forma mais 

eficaz. Quando uma pessoa se interessa por algo, isto será memorizado mais 

facilmente. O interesse faz que com a memória seja conservada por mais tempo. E 

isso mostra realmente  que a memória é apenas uma das formas de comportamento 

humano. Ou seja, é necessário que as práticas pedagógicas e o ensino, sejam ,de 

fato, interessantes para as crianças, porque assim, facilitará o seu aprendizado, a 

apreensão daquele conhecimento. Para que o aprendizado seja interessante, é 

preciso partir de algo com que a criança se identifique. O professor que deseja que a 

criança realmente aprenda o conteúdo que ele quer ensinar, precisa traduzi-lo de 

acordo com a linguagem da criança e a realidade vivida por ela. Outro fato percebido 

é que até as palavras que são vinculadas às vivências das crianças são mais 

recordadas por elas. 

Quando a criança apreende o que o professor está propondo, ela acaba 

memorizando, se apropriando e ressignificando as informações, podendo mudar a sua 
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realidade. Toda essa gama de conhecimentos e aprendizados têm uma estreita 

relação com as emoções que o indivíduo traz nesse processo. Estas vivências e 

relações afetivas construídas poderão compor o significado das atividades, podendo 

ser boas ou ruins. 

Vigotski (2003) ao abordar sobre o esquecimento, diz que ele é necessário 

tanto quanto a memorização, porque por meio dele o sujeito pode esquecer o 

desnecessário, rejeitar lembranças que não são boas e que não contribuíram. Ele 

mostra que nem sempre os pedagogos têm o hábito de limpar e esvaziar, por meio do 

esquecimento. O professor precisa “se livrar” de tudo que não é ativamente usado em 

sua memória porque isso pode trazer uma carga maléfica para o indivíduo. “Portanto 

nem sempre o esquecimento é um mal, mas, às vezes é um bem” (VIGOTSKI, 2003, 

p. 150). 

A fantasia é vista por muitos como algo que surge sem o sem motivo algum, 

algo espontâneo. Mas o autor diz que a fantasia e a imaginação são frutos da 

realidade vivida; “a fantasia é o sistema de nossas vivências internas, sobretudo as 

emoções e os desejos; cujo curso é determinado pela combinação de elementos reais 

nas representações fantásticas” (VIGOTSKI, 2003, p. 153). A fantasia não é algo 

construído do nada, ela advém da realidade vivenciada pela pessoa, e parte, tanto do 

material que a forma, quanto pelas emoções ligadas a ela. 

Pelo fato de a fantasia e imaginação terem uma ligação com o que é vivenciado 

por cada pessoa em sua realidade, o professor deve traçar um limite preciso entre a 

possível fantasia e a realidade da criança. O autor a firma que, por isso, é necessária 

a luta do professor e dos pais contra as mentiras da criança, mas, que todos devem 

entender que a mentira infantil é um tipo de verdade interna de sua vivência 

emocional.  

Por isso é normal as crianças mentirem. A mentira faz parte do comportamento 

infantil, sua fantasia é impulsiva, autocontrolada e ligada a seus desejos mais íntimos. 

Essa forma, as crianças podem contar aos adultos algo que não aconteceu, somente 

pelo fato de que gostariam que tal fato tivesse acontecido. Assim sendo, a criança 

deve ser educada considerando a realidade, e não o mundo que a cerca. Mesmo que 

isso não evite em muitas situações o uso da sua imaginação. 

Leontiev (2017) ao estudar o desenvolvimento humano, declara que a vida ou 

a atividade humana, basicamente são construída por atividades principais durantes 

certos estágios. Para ele o desenvolvimento psíquico está diretamente relacionado 
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com a atividade principal, ou seja, “cada estágio do desenvolvimento psíquico 

caracteriza-se por uma relação explicita entre a criança e a realidade principal naquele 

estágio e por um tipo preciso e dominante de atividade” (LEONTIEV, 2017, p. 64).  

 De acordo com ele, a atividade principal é a atividade da qual provêm as 

principais mudanças psicológicas na personalidade do sujeito. No caso, por exemplo 

da criança, a atividade principal é o brinquedo, porque através da brincadeira, a 

criança, no período pré-escolar, assimila as funções sociais das pessoas e os padrões 

apropriados de comportamento de uma determinada sociedade. 

 
 
A atividade principal é então a atividade cujo desenvolvimento governa 
as mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos traços 
psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio de seu 
desenvolvimento (LEONTIEV, 2017, p. 65). 

 
 

Os estágios de desenvolvimento infantil, não ocorrem desconectados um do 

outro, mas ligados entre si. Embora as linhas de desenvolvimento (percepção, 

memória, pensamento, etc.) possam acontecer separadas, não há como analisá-las 

isoladamente. A memória, por exemplo, surgia apenas com o funcionamento de servir 

a algum processo; em momentos posteriores a recordação torna-se singular e a 

memória passa a ter funções diferentes na consciência infantil, que agora passa a ser 

o lembrar e o recordar. Diferente das crianças mais novas, as mais velhas já 

conseguem relembrar os conteúdos escolares e fatos vivenciados. 

A recordação, segundo o autor, não acontece repentinamente para a criança. 

Porém, este é um processo difícil, que em alguns casos irá se completar somente na 

transição para o espaço escolar. Leontiev (2017), por meio de seus estudos, percebeu 

que no começo da vida escolar, as crianças se esquecem com muita frequência do 

que tinham  em mente, para fazer fazer. E isso se dá, porque na infância, as crianças 

ainda são incapazes de, “voluntariamente” recordarem do que iam fazer, no momento 

certo. As relações que se estabelecem entre a criança e o mundo que a rodeia, são 

estabelecidos por meio de relações sociais, que refletem essa atividade no cotidiano, 

na realidade, determinando, consequentemente, tanto seu conteúdo, quanto suas 

motivações. 

Observa-se, como mostrou Leontiev (2017), que o desenvolvimento da 

consciência se dá por meio das mudanças na motivação da sua atividade. Aquela 

atividade que desempenhava determinado papel, começa a se afastar e mudar para 
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um segundo plano. Abre-se espaço para uma nova atividade principal surgir, e com 

ela, dar início a um novo estágio do desenvolvimento. 

Luria (1979) aponta que existem peculariedades individuais da memória, 

diferenças que distinguem os indivíduos, uns dos outros. E essas diferenças podem 

levar à mudanças consideráveis na estrutura de toda personalidade humana. 

Sendo assim, fica evidente, por meio desses teóricos acima citados, que o 

homem é um ser social constituído pela apropriação de conhecimentos acumulados, 

historicamente, pela humanidade.  

Esses conhecimentos foram acumulados e passados para a próxima geração 

por meio da memória. Por isso ela se faz tão importante, porque compõe um papel 

central no desenvolvimento e na atividade humana, revelando assim, uma direta 

relação das memórias infantis com as concepções que a pessoa traz consigo na fase  

adulta. Isto proporciona compreender, nesta pesquisa, que as memórias de infância 

dos sujeitos adultos, neste caso os estudantes de Pedagogia, influenciam em seu 

processo formativo. 

 
 

4.3 Infância e família: perfil dos estudantes de Pedagogia 
 
 
No mês de Outubro de 2018 realizamos a proposição dos questionários de 

pesquisa com os discentes do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás nos turnos matutino e noturno. Realizamos a pesquisa 

em todas as turmas e períodos do curso de Pedagogia que se organizavam da 

seguinte forma: 2°, 4°, 6° e 8° períodos.  Para a realização desta atividade, utilizamos 

como procedimento o pedido de permissão a cada professor, que estava ministrando 

aula nas turmas, no momento da pesquisa, para que pudéssemos falar sobre nossa 

pesquisa. Esta era a etapa de proposição do questionário e na segunda etapa seria a 

entrevista. Todos os professores concordaram.  

O questionário foi elaborado pela pesquisadora, juntamente com sua 

orientadora. Conseguimos propor o questionário nas 16 turmas,  sendo 8 turmas no 

matutino e 8 no noturno, do curso de pedagogia; 4 turmas do 2° período (2 turmas no 

matutino e 2 turmas no noturno), 4 turmas do 4° período (2 turmas no matutino e 2 

turmas no noturno), 4 turmas do 6° período (2 turmas no matutino e 2 turmas no 

noturno),  e 4 turmas do 8° período (2 turmas no matutino e 2 turmas no noturno).  
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Entregamos o questionário para todos os alunos, somando o total de 300 alunos 

presentes neste dia, especificamente.  Obtivemos o retorno de 141 discentes que 

responderam ao questionário proposto. Com essas informações pudemos concluir 

que nossa amostra correspondeu a 66,67% do total de alunos presentes no dia da 

pesquisa, sendo 87 do matutino e 54 do noturno.  

Os alunos tiveram uma participação efetiva e dos 141 alunos que responderam 

ao questionário, 6 não marcaram se queriam passar para a fase de entrevista, 47 

responderam que não queriam fazer a entrevista e 88 responderam que queriam 

participar da entrevista, que seria a próxima fase da pesquisa. 

Os dados obtidos através dos questionários demonstraram que, do total de 

estudantes, 134 se declaram mulheres e 7, homens. Sendo assim 90,13% mulheres 

e 9,87% homens. Comparando com os dados da pesquisa da autora Silveira (2007, 

p. 160) em que havia apenas 1 aluno do sexo masculino, em relação a quantidade 

atual percebemos que esse numero cresceu. Mas se compararmos a pesquisa da 

Silva (2012, p. 86) que mostra 12 alunos do sexo masculino a nossa, percebe-se que 

esse número diminuiu para a 7 conforme o dado atual. Diante disso, mesmo com esse 

número oscilando, continua sendo menor a quantidade de alunos do sexo masculino 

e continua prevalecendo a maioria do sexo feminino, dealunos matriculados no curso 

de pedagogia.  

Esssa ideia que vemos difundida em nossa sociedade está arraigada no 

passado e foi historicamente e culturalmente construída. Desde Rousseau (1992), há 

décadas, já se propagava que a função da mulher era de cuidar dos filhos, das 

crianças. Vemos também que Froebel (2001,) ao propor os jardins-de-infância, 

associava as professoras à maternidade na qual estavam ali na escola como 

“jardineiras” a fim de cultivarem, com esmero e afeto, a “planta”, que no caso eram as 

crianças. Angotti (1994, p.21), ao abordar acerca da profissão das professoras: diz  

que; “A professora, numa atmosfera de disciplina suave, numa relação baseada no 

amor e no afeto, colocará as crianças em condições adequadas (...) para poder 

conduzi-las à plenitude e beleza de seu eu, do espiritual e do divino existente em cada 

individuo”. 

 Essas instruções foram propagadas na história das crianças e na sua educação 

que a figura ideal para cuidar de criança deveria ser a mulher, porque ela tinha consigo 

o dom maternal inato, que tinha qualidades de afeto, carinho e amor que as crianças 

precisavam para aprender. 
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 Pelo fato de a maioria dos estudantes do Curso de Pedagogia ser do sexo 

feminino, muitas mulheres associam que devem procurar se formar e trabalhar numa 

profissão entendida como “feminina”. A autora Maria Cristina Bruschini (2007), aponta, 

 

No ensino superior, elas ampliaram significamente sua presença 
nadécada analisada, superando os homens, a ponto de, no ano de 
2005, a parcela feminina entre os formandos ter atingido 62%, como 
revelam dados do Censo do Ensino Superior, realizado pelo Ministério 
da Educaçao. Contudo as escolhas das mulheres continuam a recair 
preferencialmente sobre áreas do conhecimento tradicionalmente 
“femininas”, como educação (81% de mulheres), saúde e bem-estar 
social (74%), humanidades e artes (65%), que preparam as mulheres 
para os chamados “guetos” ocupacionais femininos (BRUSCHINI, 
2007, p. 549). 
 

Constatamos que a idade prevalecente dos alunos que frequentam o curso de 

pedagogia foi entre 21 a 30 anos. Portanto, a maioria é jovem. Os dados de nossa 

pesquisa referentes a idade estão na tabela 1. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos alunos de Pedagogia FE/UFG segundo a idade - 2018.  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, NEPIEC 2018. 

 
 

Em comparação com os dados de Silveira (2007) e Silva (2012), que realizaram 

investigações com os alunos do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás, verifica-se um envelhecimento, em média, dos 

discentes;  já que, na investigação de Silveira (2007, p.159), 41,4% deles tinham idade 

entre 17 a 20 anos, na de Silva (2012, p. 85)  mostra que 31,96% deles estão na faixa 

etária dos 17 aos 20 anos.  

De 141 estudantes, 63 (44,68%) alunos afirmaram que exerciam a profissão de 

estudante, enquanto que 46 (32,62%) já trabalham na área da educação, e ainda 32 

(22,70%) alunos trabalham em outras profissões que não estão ligadas à Educação. 

Portanto, a maioria dos alunos só estudam, não trabalham ainda, mas dentre os que 

trabalham, a maioria já está de alguma forma inserido na área da Educação. Ao 

compararmos os dados com a pesquisa de Silva (2012, p. 87) percebemos que os 

estudantes estão trabalhando menos, enquanto estudam, pois na pesquisa de Silva 

IDADE QUANTIDADE DE ALUNOS PORCENTAGEM 

21 A 30 ANOS  59 41,85% 

17 A 20 ANOS 52 36,88% 

31 A 40 ANOS 22 15,60% 

41 A 50 ANOS 8 5,67% 

TOTAL 141 100% 
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(2012), foi constatato que a maioria dos estudantes (69,46%) trabalhavam e 

estudavam. 

Em relação a religião que os alunos declaram ter, percebemos que a maioria é 

evangélica e católica, praticamente empatatados em seus números. O fato de a 

maioria dos alunos se declararem cristãos, mostra que a religião predominate em 

nosso país e  em nosso estado é o Cristianismo, envolvendo o catolicismo e os 

evangélicos. Desde a colonização do Brasil, os jesuítas vieram de Portugal, na década 

de 1550, a fim de evangelizar os nativos, ensinando-os a ler e a orar. Assim, pois, o 

cristianismo veio trazido da Europa . Segundo Mary Priore (2002); 

 
 

Além da conversão do “gentio” de um modo geral, o ensino das 
crianças, como se vê, fora uma das primeiras e principais 
preocupações dos padres da Companhia de Jesus desde o início da 
sua missão na América portuguesa. Preocupação que, aliás, também 
estava expressa no Regimento do governador Tomé de Sousa, no 
qual o rei dom João III determinava que “aos meninos porque neles 
imprimirá melhor a doutrina, trabalhareis por ordem como se façam 
cristãos (PRIORE, 2002, p. 55). 

 
 
 

Tabela 3 - Distribuição dos alunos de Pedagogia FE/UFG segundo suas religiões – 
2018. 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, NEPIEC, 2018. 

 
 
Outra característica relevante sobre os alunos é que 86 estudantes são naturais 

da cidade de Goiânia, 32 vieram de cidades do interior de Goiás e 23 são de outros 

Estados.  

 
 

  

RELIGIÃO QUANTIDADE DE ALUNOS PORCENTAGEM 

EVANGELICA 30 21,28% 

CATÓLICA 28 19,85% 

NÃO DECLAROU 27 19,15% 

CRISTÃ 22 15,60% 

ESPÍRITA 17 12,06% 

PROTESTANTE 8 5,67% 

UBANDA 4 2,84% 

ATEU 3 2,13% 

AGNOSE 2 1,42% 

TOTAL: 141  
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Tabela 4 - Local de nascimento dos entrevistados conforme a naturalidade 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, NEPIEC 2018. 
 

 

Constatamos que a maioria dos estudantes nasceram na Região Centro-oeste, 

de Goiânia, especificamente. Entretanto, percebemos um número significativo de 

migração de cidades vizinhas para Goiânia e de outros estados também, sendo que 

as regiões Sudeste e Nordeste encontram-se empatadas em seus números. As 

regiões de maior migração, segundo nossa pesquisa, são o Sudeste e o Nordeste. 

Isso se confirma com a tabela 4 da estatística do Instituto Mauro Borges (2017, p. 20), 

que mostra que a migração para o Estado de Goiás,  por naturalidade, está a Região 

Sudeste, em primeiro lugar,  o Estado de Minas Gerais. Em segundo lugar está a 

Região Nordeste, constatado, no quadro, pelos Estados da Bahia e Maranhão.  

 
  

ESTADO 
BRASILEIRO 

QUANTIDADE DE ALUNOS 
PORCENTAGEM 

REGIÃO CENTRO-
OESTE 

118 
83,69% 

NORDESTE 9 
6,38% 

SUDESTE 9 
6,38% 

NORTE 3 2,13% 

SUL 2 1,42% 
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Tabela 5 - Estado de Goiás: Migração por lugar de nascimento – 2013 a 2015. 

 
Fonte: IBGE/PNAD Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO / Gerência de Sistematização e 

Disseminação de Informações Socioeconômicas -2018. 

 

Os dados6 do Instituto Mauro Borges (2017, p. 08), apontam que:  
 
 

Goiás tornou-se também um local de alto fluxo migratório nas últimas 
décadas, tornando-se recentemente um dos estadoscom maior fluxo 
migratório líquido do país. As principais razões para esse alto fluxo 
migratório são a localização estratégica, que interliga praticamente 
todo o país por eixos rodoviários, o dinamismo econômico e também 
a proximidade com a capital federal - Brasília. 

 
 

A migração no Centro-Oeste é um dos principais fatores que explicam o 

                                                             
6 http://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/goias-em-dados/godados2017.pdf 

       

     

Total 1.893.919 100,00 1.975.755 100,00 1.902.509 100,00 

Minas Gerais 380.103 20,07 368.070 18,63 333.669 17,54 

Bahia 264.532 13,97 293.183 14,84 248.664 13,07 

Maranhão 209.166 11,04 240.183 12,16 224.246 11,79 

Distrito Federal 230.255 12,16 201.859 10,22 218.368 11,48 

Tocantins 149.857 7,91 161.297 8,16 165.028 8,67 

Piauí 102.381 5,41 106.056 5,37 113.025 5,94 

São Paulo 89.649 4,73 93.582 4,74 105.795 5,56 

Ceará 78.221 4,13 76.639 3,88 79.119 4,16 

Pará 62.834 3,32 77.533 3,92 75.510 3,97 

Pernambuco 47.016 2,48 56.575 2,86 51.085 2,69 

Mato Grosso 41.740 2,20 53.913 2,73 50.633 2,66 

Paraíba 45.257 2,39 53.921 2,73 42.049 2,21 

Rio Grande do Norte 50.532 2,67 38.769 1,96 36.622 1,92 

Paraná 25.926 1,37 21.837 1,11 34.361 1,81 

Alagoas 19.338 1,02 21.388 1,08 30.297 1,59 

Rio Grande do Sul 24.162 1,28 27.628 1,40 22.152 1,16 

Rio de Janeiro 15.381 0,81 24.504 1,24 14.471 0,76 

Mato Grosso do Sul 11.429 0,60 11.136 0,56 11.752 0,62 

Espírito Santo 10.106 0,53 5.349 0,27 7.686 0,40 

Santa Catarina 7.909 0,42 7.129 0,36 7.685 0,40 

Sergipe 4.832 0,26 1.336 0,07 4.973 0,26 

Rondônia 3.077 0,16 8.467 0,43 4.521 0,24 

Amazonas 3.954 0,21 1.336 0,07 3.165 0,17 

Amapá 1.757 0,09 5.346 0,27 2.261 0,12 

Acre   1.782 0,09 1.809 0,10 

Roraima 1.317 0,07 1.783 0,09   

País Estrangeiro 13.188 0,70 15.154 0,77 13.563 0,71 

Lugar de nascimento 
2013 2014 2015 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
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crescimento da população, principalmente nas últimas décadas, segundo mostra o 

Intituto Mauro Borges (2017). O censo demográfico de 2010 revelou que 

aproximadamente 28% das pessoas residentes em Goiás são oriundas de outros 

estados.Os mdados mostra também que: “Em termos de transformações 

demográficas, a mais expressiva foi o deslocamento da população da zona rural para 

os espaços urbanos. Goiás contava em 2015 com 92% de sua população vivendo em 

cidades.” (2017, p.15). 

Em suas pesquisas, Paro et al. (2001, p. 63), ao constatarem alguns fatores  da 

migração no Estado de Goiás apontaram que: “O processo migratório conhecido como 

êxodo rural está relacionado ao desafio de sobrevivência das pessoas, constituindo o 

meio de garantir a vida individual ou do grupo ao qual pertencem”. Elas afirmam que 

esse movimento é fundamentado por buscas por melhores condições de vida, novos 

empregos e possibilidade de acesso escolar para os filhos. 

Outro dado relevante que podemos perceber, se analisarmos os dois quadros 

é que, apesar da migração existente em nosso estado, percebe-se que a maioria é 

nascida aqui. Ou seja, o Estado de Goiás demonstra um crescimento significativo, 

principalmente no que se refere à área da educação, o Instituto Mauro Borges (2017), 

mostra, por meio dos seus dados, que esse processo expansionista se deu pela 

ampliação de vagas, cursos e instituições superiores construídas no Estado a partir 

da década de 1990 e “foi acompanhada de sua interiorização, fator de consolidação e 

desenvolvimento de algumas cidades”, principalmente da capital, Goiânia. 

Analisamos também, por meio dos questionários, os motivos de os estudantes 

terem escolhido o Curso de Pedagogia e percebemos que a maioria dos participantes 

escolheu o Curso de Pedagogia em primeiro lugar por gostar da licenciatura. Estes 

afirmaram que gostam de ensinar e de serem professores; em segundo lugar estão 

os que afirmaram se identificar pela área de humanas; em terceiro lugar, pela nota 

que obtiveram no ENEM/SISU e em quarto lugar, devido à influência da família. No 

Entanto, houve um numero significante, se somado ao número de alunos que 

escolheram esse curso por motivos como amor à educação, dom, vocação (gosto 

pelas crianças, por quererem ajudar pessoas e pela experiência com crianças na 

igreja). 
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Tabela 6 - Motivação dos alunos terem escolhido o Curso de Pedagogia.  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, NEPIEC, 2018. 

 
 
É perceptível que a maioria dos estudantes estão escolhendo esse curso, 

superando as concepções de assistencialismo ou apenas de preparo para o Ensino 

Fundamental, e que buscam, de fato, uma carreira profissional visando a docência 

nesta primeira etapa da Educação Básica. Um fato importante a se destacar é a 

quantidade de estudantes que escolheram o curso pela empregabilidade, pois 

percebe-se que nesta área existe uma gama maior de oferta de emprego, mesmo que 

em muitos casos, os salários sejam baixos. 

Ainda percebemos que existem alunos que mantém essa visão romantizada do 

Curso de Pedagogia e a atuação desses profissionais na Educação Infantil. Segundo 

Barbosa, Alves e Martins (2017), essa concepção de Infância e Educação Infantil que 

muitos cursos de pedagogia propõem estão muito aquém do que as legislações que 

envolvem o curso apresentam: 

MOTIVO DA 
ESCOLHA DO 
CURSO 

QUANTIDADE DE ALUNOS 
PORCENTAGEM 

GOSTA DA ÁREA DE 
LICENCIATURA 
(ENSINAR) 

45 
31,91% 

IDENTIFICAÇÃO 
PELA ÁREA DE 
HUMANAS 

22 
15,60% 

NOTA DO ENEM OU 
SISU (FACILIDADE) 

21 
14,89% 

INFLUÊNCIA DA 
FAMÍLIA 

12 
8,51% 

POR CAUSA DO 
MERCADO DE 
TRABALHO 
(EMPREGABILIDADE) 

11 

7,80% 

GOSTA DE 
CRIANÇAS  

9 
6,38% 

PORQUE ACREDITA 
EM UM FUTURO 
MELHOR 

8 
5,67% 

POR AMOR 4 2,84% 

POR CAUSA DA 
EXPERIENCIA QUE 
ADQUIRIU NA 
IGREJA COM 
CRIANÇAS 

3 

2,13%  

PARA AJUDAR OS 
FILHOS 

3 
2,13% 

VOCAÇÃO/DOM 2 
1,42% 

NÃO TEVE MOTIVO 1 0,71% 
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Ademais, o tratamento de negação, supressão ou de desvalorização 
das temáticas sobre a educação em creches e pré-escolas e as suas 
especificidades quanto ao processo educativo e ao trabalho docente, 
dificulta a constituição da identidade profissional dos pedagogos e das 
pedagogas formadas nessas condições. De certo modo, acaba, 
também, por reforçar a falaciosa ideia de cada professor/a se faz “na 
prática” e por si mesmo/a e que é desnecessária a formação em nível 
superior para atuar com crianças menores de seis anos de idade. 
(BARBOSA, ALVES, MARTINS, 2017, p. 06). 

 
 

Muitos estudantes, mesmo querendo atuar como docentes nesta etapa da 

Educação, desconhecem o propósito deste profissional chamado pedagogo e os 

aspectos da formação de professores neste curso, bem como suas intenções e a 

didática voltada às crianças. Barbosa,  Alves e Martins (2017),  evidenciam que: 

 
 

Novamente, encontram-se polarizações, privilegiando, em certos 
casos, um dos aspectos do processo educativo: a brincadeira; o 
ensino de conteúdos e habilidades como preparação para o ensino 
fundamental; a separação e oposição entre atividades de cuidado e de 
“educação”; a segurança e proteção da criança; a socialização; a 
formação de hábitos e valores. (BARBOSA, I.; ALVES; MARTINS T., 
2017, p. 08). 

 
 

Mostram-se por meio desses dados que apesar de muitos já terem a concepção 

e o entendimento acerca da docência na Educação Infantil,  muitos estudantes do 

Curso de Pedagogia ainda precisam ter uma definição de suas identidades 

profissionais;  ter claro as especificidades da docência na primeira etapa da Educação 

Básica, e de terem clareza do Projeto Político Pedagógico e cdo ompromisso com 

uma educação emancipadora e que vise o desenvolvimento integral da criança.   

Barbosa e Magalhães (2004), ao analisarem aspectos da constituição 

identitária do professor que atua na Educação Infantil, afirmam que a constituição da 

identidade profissional é um processo histórico e social que envolvem o contexto no 

qual a pessoa está inserida, bem como a forma de como se constituem as concepções 

e sentidos de cada um. “A identidade profissional é perpassada por um conjunto de 

idéias e concepções que delimitam a área de atuação do professor de educação 

infantil” (BARBOSA e MAGALHÃES, 2004, p. 4). 

Em relação à convivência com a família de cada um, percebemos que a maioria 

responderam que tinham uma convivência boa: 

 



105 

 

 
Tabela 7 - Relação de convivência entre os entrevistados.  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, NEPIEC, 2018. 

 
 
A tabela abaixo mostra o número de pessoas da família que foram citadas pelos 

estudantes que mais participaram da educação/ formação deles. 

 

Tabela 8 - As pessoas que foram fundamentais na participação da educação/ 
formação para os entrevistados.  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora, NEPIEC, 2018.  

 
 
Em relação à convivência, percebemos que a maioria respondeu fazendo 

relação à convivência com os irmãos. Poucos entenderam que a convivência era com 

os membros da família no geral, mas a maioria considerou que a convivência era boa. 

Por este fato, não conseguimos averiguar a relação deles com outros familiares. 

Dessa forma, foi apenas a relação dos entrevistados com seus irmãos que teve 

resultado satisfatório. Constatamos, também, que a maior parte dos estudantes 

destacou que as pessoas que foram fundamentais em sua educação e formação, ao 

longo de suas vidas, foram as mães; em segundo lugar foi a mãe e o pai, em conjunto; 

e em terceiro, as avós. É necessário analisar essa relação familiar porque é através 

dessas relações que o individuo se estabelece no meio social, e  ele vai se construindo 

CONVIVÊNCIA QUANTIDADE DE ALUNOS PORCENTAGEM 

BOA 125 77,44% 

MAIS OU MENOS 14 19,74% 

RUIM 3 4,23% 

PESSOA QUE MAIS 
PARTICIPOU DA 
EDUCAÇÃO/FORMAÇÃ
O 

QUANTIDADE DE ALUNOS 

PORCENTAGEM 

MÃE 62 87,42% 

PAI E MÃE 47 66,27% 

AVÓS 21 29,61% 

IRMÃOS 9 12,69% 

NÃO COLOCOU 9 12,69% 

PAI 5 7,05% 

TIOS 5 7,05% 

MADRINHA 5 7,05% 

PADRASTO 3 4,23% 

PROFESSORES 2 2,82% 

COMPANHEIRO 1 1,41% 

PATROA DA MÃE 1 1,41% 
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como sujeito social e se desenvolvendo historicamente. Facci (2004, p. 64), em seus 

estudos sobre o desenvolvimento psicológico individual, aponta que: “[...] cada 

período do desenvolvimento individual humano é caracterizado por uma atividade 

principal, ou atividade dominante, a partir da qual se estrutura as relações do indivíduo 

com a realidade social”. 

Portanto é na família que se constroem as primeiras relações e vivências. 

James Casey (1989, p. 29), um dos historiadores sobre família declara acerca da 

importância de sua constituição histórica e influência na sociedade. Para ele, a família 

“compreende-se melhor como sistema moral do que como uma instituição, no sentido 

restrito do termo. [...] a família é um vínculo crucial entre membros”. 

Partindo desse pressuposto, conferimos que as falas e relatos dos estudantes 

nos questionários e entrevistas, constatou-se que muitos apresentavam problemas 

familiares, relacionais, principalmente relacionados ao pai. Destaquei aqui três relatos 

das estudantes nos questionários que são muito relevantes para se considerarem, 

três delas disseram: 

 
 

O pai é um abusador violento, por isso não consigo falar melhor sobre 
ele. (Questionário 41, data: 10/10/2018) 
 
[...] Somos 5 irmãos, todos com dificuldades de relacionamento com o 
“nosso” pai. 2 famílias destruídas, um total de 8 pessoas que sofreram 
consequências emocionais devido ao posicionamento machista e 
autoritário de um homem que a si mesmo se intitula conservador e a 
favor da família [...]. (Questionário 68, data: 10/10/2018) 
 
[...] A convivência com minhas irmãs foram boas, quando podíamos 
estar todas juntas. Pois fomos separadas após vários acontecimentos 
trágicos em nossa casa, como o estupro de uma de nós pelo nosso 
patriarca e pelo seu falecimento [...]. (Questionário 88, data: 
10/10/2018) 

 

 
Partindo desses relatos e de outros que constam nas entrevistas, podemos 

averiguar o quanto são complexas as relações estabelecidas no interior familiar. Por 

meio desses relatos, percebemos relações de abuso, de poder e variados tipos de 

agressões, violências, e ações que são, em sua maioria, externalizadas pelos pais, 

demonstrando uma concepção construída historicamente, na qual estes têm poder e 

total domínio sobre os outros membros da família. Estes são chainda, chamados, por 

muitos em nossa sociedade, de chefes de família. A autora Roure (2001), ao analisar 

as relações familiares afirmou:  
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Pensar a relação da violência familiar e o declínio da função paterna 
em um país como o Brasil, marcado por uma distribuição injusta e 
desigual de renda, implica o enfrentamento de grandes contradições. 
Se, por um lado, somos confrontados com a miséria de nosso povo, 
por outro, somos atropelados pela existência de um fluxo discursivo 
dominante que, apoiado sobre a acumulação de bens, promove o 
deslocamento do ser para o ter (ROURE, 2001, p. 245). 

 
 

Roure (2001) e Costa (2004), argumentam que esses valores patriarcais são 

impostos no Brasil desde o século XIX, e compõem um modelo machista de homem, 

proposto pelos higienistas, no qual ser homem para a época, era necessário ser “mais 

sensual e menos amoroso; mais racional e menos sentimental; mais inteligente e 

menos afetivo, etc” (COSTA, 2004, p. 251). Propagava-se, também, que além de 

trabalhar, deveriam cuidar do seu corpo e sexualidade, para garantirem a solução de 

seus problemas morais, políticos e sociais. Essa conduta de superioridade era um 

elemento fundamental para disciplinar a sociedade na época, e foi conduzida por uma 

serie de mecanismos de controle dos homens, mulheres e crianças a fim de 

estabelecer um padrão comum de moral na sociedade. 

Em nossa sociedade atual, ainda nos deparamos com esse perfil masculino 

opressor e dominante nas famílias. O índice de feminicídio é enorme em nosso país. 

Muitas mulheres, bem como as crianças, são sujeitas a vários tipos de maus tratos e 

violência física e psicológica. Ainda vemos que, em muitas famílias, a mulher é 

colocada numa posição de inferioridade, enquanto o homem é o centro da relação na 

qual tudo gira em torno das suas necessidades e desejos. 

 

4.4 Memórias de estudantes de pedagogia sobre suas vivências infantis em 
família 

 

A segunda etapa da pesquisa envolveu a técnica da entrevista, contando com 

a participação de 31 (trinta e um) alunos que se dispuseram a fazer parte desse 

segundo momento. Elaboramos um roteiro de entrevista para os alunos, no qual 

poderiam se posicionar acerca de suas concepções sobre infância, criança, família e 

Educação Infantil, bem como suas atividades e relações construídas na infância com 

sua família, suas considerações e expectativas de contribuições do curso de 

pedagogia para suas vidas. 

Todos os oitenta e oito (88) alunos  que afirmaram, por escrito, que desejavam 
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participar da próxima fase da pesquisa, que era a entrevista, foram contactados, mas, 

apenas trinta e um (31) se dispuseram, de fato, a participar. Sendo assim, realizamos 

a entrevista com os 31 alunos. As entrevistas foram realizadas na sala do NEPIEC a 

partir do horário que cada entrevistado tinha disponível. Os outros 57 alunos não foram 

entrevistados porque alegaram diversos motivos, entre eles: estar terminando 

variados trabalhos, estarem trabalhando, finalizando o trabalho de conclusão de curso 

e imprevistos. Houve alguns alunos que desmarcavam as entrevistas e não 

conseguíamos realizá-las em momento posterior. Houve também aqueles que não 

compareciam, sem se justificarem. Outro fator ocorrido foi acerca dos telefones de 

contato dos estudantes, pois, muitos eram números inexistentes, além de outros em 

que a ligação não se completava ou ia para caixa postal. 

Com base nas entrevistas, elencamos as seguintes categorias para nos auxiliar 

na compreensão das suas vivências em família: a) concepção de criança, infância; b)  

Educação Infantil e família; c) atividades na infância; d) aspectos da família e 

convivência familiar; e) motivação de ter escolhido o curso de pedagogia e 

expectativas. Para identificação das citações dos estudantes nas entrevistas, serão 

utilizados o número de ordenação de cada uma. 

Ao analisarmos as respostas à indagação sobre suas concepções de infância, 

percebemos uma concepção idealizada de infância. De acordo com  alguns 

participantes infância se refere a uma fase em que a criança brinca, é uma fase boa, 

de preparo para a vida adulta, de início de aprendizagem, trazendo noções atreladas 

à ideia de inocência e de início da aprendizagem humana. 

 
 

Fase em que a criança tem direito de se construir e se descobrir 
(Entrevista 6) 
 
Infância é quando a criança brinca (Entrevista 13) 
 
É a criança brincar, é ter a oportunidade dessa vivência com outras 
crianças e com outras coisas, com brincadeiras que eu acho que 
ajudam elas a crescerem (Entrevista 27) 
 
Eu vejo um infância como a fase de ser criança, a fase de aprender, a 
fase de começar (Entrevista 26) 
 
[...] existe várias infâncias, bom, infância é tudo que a criança passa 
naquela fase, até uns doze anos (Entrevista 31) 
 
Infância é um período da vida, da pessoa em que ela brinca, que não 
vê maldade nas coisas (Entrevista 20) 
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Podemos perceber que a infância descrita por eles é uma fase da vida, um 

momento, está associada ao brincar, ao lúdicoe às descobertas.  

 
 

Criança me remete a pequeno, sempre que eu lembro criança lembro 
de brincadeira e diversão (Entrevista 10) 

 
 

Lembramos, em alguns casos, de uma concepção romantizada de infância, 

como vimos por meio dos teóricos mencionados na segunda seção deste trabalho, 

nos quais as crianças devem ser preservadas pelos adultos, para que suas 

capacidades se potencializem posteriormente. Uma concepção de infância que foi 

construída historicamente que apareceu na sociedade capitalista urbana e industrial, 

à medida que essa sociedade ia mudando, mudava o papel social da criança em 

relação a sociedade.  

Esta concepção está arraigada a padrões burgueses que relacionavam a 

infância a conceitos de ingênuidade, liberdade e pureza. Esta condição, dada pela 

sociedade, demonstra ser uma fase de incapacidade da criança, que dependente do 

adulto, pois ainda não consegue ser um ser social, mas que está sendo preparado 

para o futuro. A autora Kramer diz em seu estudo, sobre a historicidade da infância, 

que a burguesia apregoava por meio de suas idéias que deveriam: “preservá-la da 

corrupção do meio, mantendo sua inocência, e fortalecê-la, desenvolvendo seu 

caráter e sua razão” (KRAMER,1992, p. 18). 

Já as entrevistadas 22, 23, 24 mostram uma visão moderna de infância, 

reconhecendo que esta fase é composta de características específicas, e que compõe 

a criança  como um sujeito social e de direitos, em sua realidade.  

 
 

É uma fase da nossa vida que passa muito rápido. Assim, ela precisa 
ter condições, ser desenvolvida, ser respeitada (Entrevista 22). 
 
A infância é particular, própria e cada um se constitui numa fase da 
vida (Entrevista 23). 

 
A infância é uma fase da vida que tem especificidades próprias dela, 
não é um preparo para a vida adult. (Entrevista 24). 

 
 

Essa concepção de infância vem sendo discutida em fóruns e seminários a fim 

de esclarecer a forma correta de significar a infância. Os estudos de Vigotski (1998) 

apontam a importância atribuída à infância e à valorização das crianças, como sujeitos 
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que se encontram em constante desenvolvimento, assim como os adultos.  

Os estudos realizados por meio do levantamento bibliográfico, contribuíram, 

sobremaneira, com a análise das entrevistas, pois alguns autores como: Araújo 

(2006), Silva (2015), Mesquita (2005) reafirmam essa visão de categoria social, 

geracional e cultural, na qual as crianças são os atores principais, ativos e 

protagonistas de suas próprias histórias, sujeitos de voz e vez no qual fazem parte de 

uma sociedade como cidadãos de direito. 

A concepção de criança manifesta pelas(os) entrevistados está associada 

também ao conceito de infância. Mesmo que seja uma concepção de estudantes do 

Curso de Pedagogia, e além do que muitos já estejam na metade do Curso ou 

finalizando-o, ainda se vê uma concepção adultocêntrica, associando esta concepção 

à pureza, inocência e fragilidade. Ou seja, a criança é um ser em desenvolvimento e 

que está sendo preparado para o futuro e como é o caso da citação da entrevista 31.  

 

 
De criança eu entendo como adulto, só que numa fase diferente, numa 
fase muito boa porque ela está descobrindo o mundo, é uma fase que 
vai formar o que ela vai ser como ser humano, o que ela vai gostar, 
agir (Entrevista 31) 

 
 

A criança é vista como um ser espontâneo e indefeso,em constante 

aprendizado: 

                                
 

   Espontaneidade e saúde mental (Entrevista 1)  
 

 Criança é um ser que está em formação (Entrevista 13) 
  
 Criança é um ser que está desenvolvendo (Entrevista 29) 

 
 

Admite-se, mediante as entrevistas, que apesar de ser receptiva, a criança dá 

trabalho, exigindo atenção e cuidados específicos.  

 
 
Ser indefeso e em constante aprendizado. São bem receptivos 
(Entrevista 6). 
 
Ser pequeno e às vezes dá um pouco de trabalho (Entrevista 7). 
 
É descobrir o novo, procurar, desvendar, futricar naquele meio que 
você vive, descobrir o que é melhor para se construir (Entrevista 9). 
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Porém, foram observadas concepções diferentes sobre o conceito de criança, 

no qual é possível percebê-la como sujeito histórico-social e de direitos, pessoas que 

devem ser respeitadas em suas especificidades, ouvidas, vistas como produtoras de 

cutura, capaz de tomada de decisões, enfim,  um cidadão em seus plenos direitos.  

 
 

O indivíduo que está inserido na etapa da infância, que é diferente de 
um adulto, que tem demandas próprias, características próprias e que 
não deve ser menosprezado de nenhuma maneira por ser diferente do 
que a gente entende como adulto (Entrevista 8). 
 
Criança eu trato mais como um sujeito, que pensa, que não é só uma 
esponja que só escuta e reproduz. Mas ela tem um senso, ela sabe o 
que esta fazendo e esta aprendendo aos poucos (Entrevista 19). 
 
É um ser único, tem as suas próprias vontades, seus desejos 
(Entrevista 16). 
 
Criança pra mim, ela é uma pessoa, uma cidadã, ser que precisa ser 
respeitado [...] (Entrevista 22). 
 
[...] Deve ser considerado como um ser humano e não como alguém 
que vai se tornar um ser humano, mas alguém que já é, igual a 
qualquer outra fase da vida (Entrevista 23). 
 
Criança na minha concepção é um sujeito dotado de direitos,  não 
existe apenas uma infância, a gente pode chamar de infâncias 
(Entrevista 24). 
 
Sujeito de direito, a criança sempre foi, mas que através dessas 
políticas públicas que foram construídas durante tanto tempo, foi 
legitimada essa posição da criança (Entrevista 28). 

 
 

Quando perguntamos se os estudantes tinham frequentado uma instituição de 

Educação Infantil e o que eles entendiam por ela, 28 entrevistados responderam que 

sim, e apenas 3 disseram que não. Dentre as respostas negativas, uma das 

entrevistadas informormou que não frequentou porque era deficiente visual, e por isso, 

seus pais não a deixavam sair de casa; a outra explicou que ficou órfã aos 5 anos de 

idade, então precisou ir trabalhar em casa de família; para a última o motivo foi o difícil 

acesso à escola pois ela residia na zona rural. Analisando algumas entrevistas, é 

possível notar que os entrevistados percebem esse lugar como uma educação 

institucional que deve ser voltada para as crianças. Essa posição leva a questionar as 
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funções sociais das creches e pré-escolas que, em geral, tem optado por preconizar 

suas rotinas considerando o tempo dos adultos, sem considerar, no entanto, o tempo 

das crianças. Elas precisam dormir para que haja troca de turnos das professoras, 

comer rápido porque a cozinha precisar ser arrumada, brincar rápido para dar lugar 

para outras crianças no parque, etc. 

Além disso, percebemos  uma concepção de Educação Infantil como um lugar 

socializador da criança, com o fim pedagógico, no qual se rompeu com aquela ideia 

assistencialista, no qual ela poderá criar vínculos relacionais com outras pessoas, 

além de terem acesso aos significados culturais na sociedade em que estão inseridas. 

Fator que, consequentemente, garantirá a aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças. Em uma concepção que reforça a importancia da formação do profissional 

que atua na educação infantil, o pedagogo. 

 
 

É um sistema colocado como forma de organizar a sociedade que 
desenvolve coisas específicas fora de casa (Entrevista 2). 
 
É a forma de educar a criança para ser cidadã (Entrevista 7). 
 
[...] as crianças hoje já são colocadas na Educação Infantil com o 
intuito de serem inseridas na sociedade e aprenderem como funciona 
a sociedade (Entrevista 12). 
 
Educação infantil é quando a criança tem seus primeiros anos de vida 
num berçário, num cmei e essa criança tem um começo de 
aprendizagem, com brinquedos pedagógicos, lápis de cor, massinha. 
Um começo e contato com a escola, com outras pessoas e com outras 
crianças, uma socialização, é isso que eu entendo (Entrevista 13). 
 
Educação infantil é a parte de escola delas. A parte escolar que é 
apresentada toda a parte pedagógica, a parte de convivência social 
(Entrevista14). 
 
Educação infantil jamais substitui a ação da família, na verdade ela 
possa acentuar a falta que uma família faz, a presença da família 
jamais vai ser suprida pela educação infantil, ela é importante na 
construção do ser, no meio social (Entrevista 9). 

 
 

 João (2007), em sua dissertação, aponta o quanto a Educação Infantil é 

importante para o desenvolvimento das crianças. Seus estudos mostram que é 

necessário se pensar na realidade e singularidades da infância em nossos dias atuais. 

E estas devem ser levadas em conta no âmbito escolar e no trabalho pedagógico. 

 Interessante observar que, ao responsabilizar a Educação Infantil como a 
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principal formadora do cidadão, pelo fato de ela ser vista como espaço de 

socialização, não percebem que a criança já nasce cidadã, já é um ser social, mesmo 

não frequentando a instituição de Educação Infantil, que  já cria seus laços afetivos e 

vivências no contexto em que se encontra. De fato, Vigotski (2001) já havia 

demonstrado que a criança aprende muito antes de entrar para a escola. 

Oliveira (2007) reforça que a Educação Infantil é um espaço que aproxima 

diferentes grupos sociais e agrega experiências e saberes, promovendo, assim, o 

desenvolvimento das crianças na ampliação e articulação das vivências que  já trazem 

consigo, bem como as experiências que vão sendo construídas. 

 Notamos também, por meio das citações a seguir, que há uma associação da 

Educação Infantil com um lugar de brincadeiras, um ambiente lúdico, prazeroso, como 

já foi mencionado aqui, muitas pessoas associam a criança, infância e a Educação 

Infantil com brincadeiras 

 
 
Lugar em que as crianças têm acesso a outras crianças, a brincadeiras 
e atividades voltadas para aprendizagem (Entrevista 4). 
 
Eu sempre achei que era brincadeira, depois que eu fui perceber que 
não era só as brincadeiras e que voçê ensinava por meio das 
brincadeiras (Entrevista 10). 

 

O relato seguinte nos chamou a atenção, pois a estudante informou a cerca da 

concepção de seu pai em relação à Educação Infantil. Segundo ela, este 

desconsiderava totalmente a Educação Infantil. Preferia mesmo que a criança ficasse 

em casa, até porque as escolas infantis eram muito caras, na época; em muitas 

regiões. Portanto, só quem tinha acesso a elas eram as crianças de classe média alta. 

 
 

O pai não via tanta importância de frequentar escola e naquela época 
as escolas para crianças eram caras (Entrevista 28). 

 
 

 Já, a entrevistada de número 1 (um) percebe a Educação Infantil como um 

lugar de refúgio das dificuldades e das vivências dolorosas que sofria em casa; um 

lugar acolhedor que, segundo ela, era onde encontrava a liberdade de se expressar, 

mostrar as suas angústias, seus medos.  

Em muitos estudos sobre as crianças e a Educação Infantil, nos deparamos 

com casos semelhantes, em que as crianças percebem esse lugar como um espaço 
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de acolhimento, no qual têm liberdade se expressarem. Por isso, eis a importância da 

Educação Infantil, que tem como objetivo, promover o desenvolvimento integral da 

criança. A Proposta Pedagógica e os professores devem perceber a criança como um 

todo. 

 

A educação infantil livrou de problemas que vivi na infância (Entrevista 
1). 
 
[...] eu ia pra creche para fazer desenhos agressivos, colocava muita 
força e ás vezes eu rasgava o papel, eram garatujas diferentes e 
mesmo sendo diferentes expressavam muita coisa (Entrevista 1). 

 

Para entendermos melhor sobre as vivências infantis dos estudantes, os 

questionamos sobre que tipo de atividades eles faziam na infância, e qual a 

importância delas na constituição do sujeito. Assim, percebemos que as atividades 

principais da maioria era brincar. Alguns relataram atividades escolares, narraram 

suas rotinas diárias, mas sempre relacionadas às brincadeiras na escola, em casa,na 

rua e na casa dos avós. Brincadeiras envolvendo o faz de conta, a criação de 

brinquedos, brincadeiras livres, no coletivo e  no individual. Foi notória a presença 

efetiva das brincadeira nas vivências e nas rotina da infânica dos estudantes. 

 
 

Brincar com os colegas e fazer atividades complementares na escola 
(Entrevista 2). 
 
Brincadeiras livres na fazenda e estudar a tarde (Entrevista 6). 
 
Ir para escola e brincar (Entrevista 7). 
 
Brincar sozinha e ir para a escola, quando fazia o jardim 
(Entrevista10). 
 
Ir para a escola e ficar na casa da avó, brincava muito lá (Entrevista 
17). 
 
Eu gostava muito de, acho que era de brincar com atividades, 
exercícios de correr, brincadeiras coletivas no parquinho e na sala de 
aula. Eu gostava de brincar (Entrevista 19). 
 
Brincar de brincadeiras de faz de conta (Entrevista 20). 
 
Eu ia para a escola, chegava e ia brincar, brincava de faz de conta de 
escritório, não brincava muito com bonecas, mas com coisas 
(Entrevista 22) 
 
Ia para a escola, chegava e ajudava o pai na roça, mas tinha tempo 
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de brincar, nadar no rio, subir em árvores, fazer seus próprios 
brinquedos (Entrevista 24). 
 
Atividades escolares porque eu gostava mais dessas questões das 
atividades que passavam da escola, tarefinhas pintar, algo assim na 
área da educação infantil (Entrevista 26), 

 
 

Segundo Vigotsky (1998), o ser humano tem seus períodos de 

desenvolvimento individual e cada um deles são caracterizados por uma atividade 

principal, que é conhecida também como atividade dominante, que são construídas 

de acordo com a realidade na qual está inserido e com as relações que foram 

construídas nessa sociedade. É nessessário ententer esses processos de apropriação 

de cultura, construídos historicamente, porque eles constituem a base desse trabalho. 

No período pré-escolar, a atividade principal da criança é a brincadeira; “Ela 

consiste no fato de o mundo objetivo do qual a criança é consciente estar 

constantemente expandindo-se” (LEONTIEV, 2017, p.120). O autor mostra, 

juntamente com Vigotski, e Luria, ambos citados na mesma obra, que a criança toma 

posse de objetos humanos no mundo e mesmo ainda não tendo consciência da 

utilização deles e não conseguindo dominá-los, aprende através da relação que os 

adultos estabelecem com eles. As atividade dominantes não deixam de existir, em 

determinados períodos, nem posteriormente, mas com o passar do tempo, vão 

perdendo sua força, como por exemplo: quando a criança entra na escola, sua 

atividade dominate será os estudos, porém não significa que ela irá parar de brincar. 

 Dessa forma, a brincadeira é de extrema importância porque, por meio dos 

objetos, as crianças podem entender a cultura do contexto no qual estão inseridas, e 

estabelecer uma assimilação de reprodução da realidade, até mesmo transformando-

o por meio de atividades lúdicas e de faz de conta. Na imitação e  nos jogos de papéis 

a criança desempenha funções que ainda não consegue atingir porque não estão 

dentro do real, mas em seu desenvolvimento proximal. Assim a criança vai 

internalizando variadas formas de agir sobre o real, cooperando assim na formação 

do sujeito. 

 Porém, ao analisarmos a atividade e a rotina de algumas outras entrevistas, 

observamos uma infância totalmente diferente das citadas acima, uma infância de 

trabalho. A entrevistada 9 mostra, por meio de seus relatos, o quanto foi difícil ter que 

trabalhar na infância, as responsabilidades precoces que precisava assumir, tais como 

o serviço doméstico, o cuidado dos irmãos mais novos e o trabalho na fábrica de 
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calçados de seu pai. Ela não encontrava tempo para brincar e ser livre. Destarte, as 

tarefas destinadas a ela acabaram acarretando consequências psicológicas que a 

atrapalhariam a realizar algumas tarefas, no futuro.  

A entrevistada 15 tambem teve que trabalhar na infância. Por isso ela brincava 

às escondidas, para não apanhar. Seu trabalho era na roça. A estudante declara que, 

quando era criança,  entendia isso como uma ajuda para a família, e que, só na fase 

adulta, ela percebeu que se tratava de um tipo de trabalho infantil.  

Embora o tabalho de ambas lhes fosse imposto, elas trabalhavam em em 

conjunto com a família. 

 
 

Trabalhava, frequentava a escola... [choro], me desculpe, mas hoje eu 
não estou bem para falar, tentar lembrar do passado às vezes é muito 
difícil (Entrevista 9). 
[...] Então era dividido entre o trabalho, escola e em última instância, 
era brincar. Tinha que administrar tudo muito bem feito para não 
refazer e não perder tempo senão não brincava. eu via esse trabalho 
como uma ajuda, porque a gente sabia da condição precária que era, 
não era escondido, meus pais não faziam questão de esconder e nem 
amenizar. Criança não é boba, a gente sabia que não estava bem. 
Meu pai tinha uma fábrica de calçados em casa e então era um 
trabalho um pouco pesado, tinha produto químico, cola. [...] A gente 
chegava da escola e já tinha que fazer os trabalhos de casa, limpar, 
arrumar a cozinha, no início esses serviços eram menores e depois 
foram aumentando de acordo com que a gente foi ficando maior. 
Quando eu tinha nove anos meu irmão nasceu, então eu tinha que 
cuidar da casa e do meu irmão enquanto minha mãe estava 
trabalhando. à noite minha mãe chegava para casa e ia fazer janta e 
se ainda algum serviço que ficou inacabado na sapataria eu tinha eu 
fazer e se eu não fizesse, eu apanhava, e tinha que ser bem feito. [...] 
Eu não podia brincar porque tinha minhas obrigações, isso acarretou 
coisas para o futuro. Hoje eu tenho uma mania de estar tudo certo, de 
perfeccionismo, tudo que faço tem que ser rápido, se não for rápido, 
não está sendo bem feito... [choro], eu sei que isso é errado, eu não 
consigo estudar se tiver silêncio, a televisão precisa estar ligada, eu 
tenho que estar fazendo alguma coisa, tinha que fazer várias coisas 
ao mesmo tempo... [choro] (Entrevista 9). 
 
Ia para a escola, chegava, fazia as tarefas, depois ia arrumar a casa e 
se sobrasse tempo ia brincar, na maioria das vezes brincava 
escondido (Entrevista 15). 
 

 

 As entrevistadas 11 e 16  também passaram pelo trabalho infantil, porém foram 

separados de seus familiares e forçadas a trabalharem em casa de famílias com 

serviços domésticos, cuidados de crianças mais novas, e expostas a todo tipo de 

negligência tanto física, quanto psicológica.  
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O pouco que eu posso dizer que eu brinquei foi antes da minha mãe 
falecer, que eu lembro que eu brincava na rua, com meus colegas,  de 
cozinhadinho, pique-pega. Quando minha mãe morreu, aí eu comecei 
a ficar de casa em casa e comecei a trabalhar, porque há uma 
máscara que dizia que vou cuidar,  vou levar para a escola, mas não 
é bem assim. Eu tinha que trabalhar mesmo, ás sete horas da manhã 
eu tinha que levantar, recolher as fezes dos cachorros, lavar uma 
garagem, eu tinha sete anos e era bem magrinha, nas fotos eu era 
bem magra e se eu demorava muito a cumprir essa tarefa eu era 
castigada. Eu só podia tomar café da manhã se eu lavasse toda a 
garagem. Era na vassoura ou no rodo, tinha que esfregar com bombril 
a parte do granito, me lembro muito dessa fase, e nessa fase eu tinha 
nove anos de idade e já aceitava isso, não recebia nada por isso, então 
eu recebia uma comida que me era renegada porque se você não 
trabalha você nao come. Hoje eu compreendo dessa maneira, antes 
não, eu sabia que tinha um adulto que tomava conta de mim e eu tinha 
que obedecer. Foi uma fase muito dolorosa para mim (Entrevista 11). 
 
Eu trabalhava, fazia serviços domésticos em casa de família desde os 
5 anos de idade e ia para a escola, mas era muito complicado: eu tinha 
que ser criança, tinha que trabalhar, porque eu não morava com meus 
pais”. “[...] porque senão eu não comia, então, eu fui para a escola, 
mas pra falar a verdade, não foi bom não, foi uma experiência muito 
ruim. Eu sofri muito, porque eu não tinha tempo para estudar, sempre 
fui, para mim parece que é mais difícil para estudar. Eu descobri agora 
que a universidade tem centro de saúde mental, centro de saúde 
psicológico, porque assim, pelo que eu vejo tenho traços de dislexia, 
e na minha infância eu era vista como burra, como preguiçosa, que 
não dava conta, como com a direita eu não dava conta de escrever, 
eu usava sempre a mão canhota, eu podia apanhava para usar a mão 
direita porque quem era canhota, era pessoa deficiente. Hoje eu não 
sei mais escrever com a canhota porque eu fui forçada (Entrevista 16). 

 
 

 Enquanto houver um acúmulo capitalista de terras, bens, espaço, rendas, 

exploração da mão de obra humana, desemprego, miséria, teremos crianças sendo 

exploradas no trabalho. Com as citações dos entrevistados, podemos confirmar que 

existem muitas crianças, ainda hoje, que estão nas ruas, nos semáforos, em casa – 

como dométicas ou em facções -, na zona rural, em feiras,  trabalhando e tendo seus 

direitos negados. Segundo Arroyo (2015) foi construída, no Brasil, uma cultura que a 

divisão do trabalho no seio das famílias, se dá pelo envolvimento ativo das crianças 

nas tarefas domésticas, atividades produtivas e negócios familiares, em especial, as 

do sexo feminino.  

Outro fenômeno que se percebe é o de as crianças mais velhas assumirem a 

responsabilidade de cuidarem dos irmãos, ou de outras crianças mais novas. Esse 

cuidado inclui desde cuidados básicos como alimentação, banho, colocar para dormir, 
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atividades que fazem parte do cotidiano infantil, e que muitas vezes são usadas pelas 

pessoas e percebidas na citação das entrevistadas como “tomar conta”. 

O trabalho infantil, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 

(OIT) é definido como: “O trabalho que priva as crianças de sua infância, de seu 

potencial e de sua dignidade, e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e 

mental” (1998).  

Por meios dos dados do IBGE, referentes ao ano de 2016,  foi possível verificar  

que mais da metade das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade trabalhavam 

em casa com afazeres domésticos, como mostra o gráfico do módulo de trabalho 

infantil da Pnda Contínua/2016. Essa pesquisa revelou que 20,1 milhões de crianças 

dedicaram em média, 8,4 horas semanais com essas atividades. Além de afazeres 

domésticos, o trabalho na produção para o próprio consumo foi identificado e era 

realizado por 716 mil crianças, em média de 7,5 horas semanais. 

 

Tabela 9 – Média de horas semanais de trabalho por pessoas de 5 a 17 anos de idade 

 

Outro dado relevante a se avaliar no país é que, desde bem cedo, as tarefas 

de cuidar dos outros e afazeres domésticos, são deveres domésticos. O gráfico abaixo 
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mostra que meninas de 14 a 17 anos estão mais envolvidas nessas atividades. Elas 

dedicavam em média, 12,3 horas por semana, enquanto os meninos dedicavam 8,1 

horas semanais. Isso é notório, mesmo em grupo de meninas com pouca idade. 

 

Tabela 10 – Média de horas semanais de trabalho por pessoas de 5 a 17 anos de 
idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, a Constituição Federal (1988) foi um grande marco legal porque 

determinou que haja prioridade na proteção e garantia dos direitos da criança, não só 

pelo Estado, mas pela família e sociedade em geral. Posteriormente, baseado na 

Constituição, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) a fim de regular 

e garantir o direitos humanos de crianças e adolescentes. Nos artigos 3º, 4º e 5° foram 

adotadas várias medidas e proibições do trabalho infantil. 

Como vimos anteriormente nos estudos já tratados aqui, no Brasil não foi e não 

está sendo fácil erradicar o trabalho infantil . Heywood (2004), afirmou que foi por meio 

de lutas e tensões que foram conquistados os direitos das crianças. Um processo 

demorado, pois, segundo ele “as campanhas para melhorar as condições das crianças 

trabalhadoras tiveram que enfrentar orçamentos familiares apertados e a 

descontrução de concepções, acerca da criança, arraigadas no passado” 

(HEYWOOD, p. 184, 2004). Mas ainda hoje é possível se deparar com pessoas que 



120 

 

afirmam que não existe mais trabalho infantil no Brasil, e que isso é coisa do passado, 

que aos poucos está sendo extinto.  Mas, as entrevistas e dados do gráfico acima, 

mostram que o trabalho infantil ainda é uma realidade nos dias atuais. 

O reconhecimento da importância da instituição social chamada família, na qual 

a criança estabelece seus primeiros vínculos, nos levou a investigar o significado que 

os sujeitos investigados na pesquisa tinha sobre ela. Desde a era medieval até a 

contemporaneidade, é possível perceber as transformações que a família tem sofrido, 

em seu formato de organização e nas relações que os homens e mulheres têm 

construído em sociedade. A família tradicional está deixando de ser modelo e abrindo 

espaço para que outros formatos possam surgir, deixando de lado conceitos e pré 

conceitos estabelecidos ao longo dos anos. 

Ao perguntarmos aos estudantes sobre o conceito de família, a maioria deles 

partiram de suas próprias experiências familiares. Declarararm, com unanimidade que 

a família é a base, que são pessoas que moram juntas, que cuidam, que ajudam;  um 

lugar onde se sentem bem, acolhidas, amadas. Mostraram também um conceito de 

lugar de prazer, no qual podem encontrar apoio, segurança e estabilidade. Pessoas 

unidas por um bem comum. Demonstraram disposição para abandonar o conceito da 

família tradicional e se basearam em relações de afeto e companheirismo, deixando 

de lado os laços sanguíneos e a condição de estarem ligados ao pai e à mãe. 

 

  Família é quem cuida (Entrevista1). 
 

É a base de tudo, é um núcleo de pessoas que baseiam seu caminho 
(Entrevista 2). 

 
Família é uma coisa muito polêmica, por que existe novos modelos de 
família. É o lugar onde a gente se sente bem (Entrevista 4). 

 
Complicado, não tenho modelo de família. É quem cuida (Entrevista 
5). 
 
É o alicerce (Entrevista 6). 

 
É o grupo de pessoas com que você tem mais proximidade (Entrevista 
8). 

 
É união, é força, sem apontamento, sem julgamento prévio, quanto 
mais unida ela for, mais forte ela é, independente da quantidade de 
pessoas. Família é quem está dentro de casa, é um conceito bem 
restrito (Entrevista 9). 

 
Independente da família, deve ter muito amor, cuidado, carinho, 
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proteção, e principalmente responsabilidade, com a criação das 
crianças, porque vai ser construído um futuro ali né, independente de 
quem será, é isso (Entrevista 12). 
 
Família é quem vive junto quem conhece você de verdade, quem te 
ama independente de qualquer coisa, sua base, sua estrutura 
(Entrevista 14). 

 
Família é quem cuida de você, quem te ama, quem se importa 
(Entrevista 20). 

 
Família é um grupo de pessoas que cuidam uma da outra, não importa 
o formato de família, o que importa é o cuidado, o respeito, a vontade 
de estar perto do outro, o cuidado, o afeto (Entrevista 23). 

 

 Porém, em quatro (4) entrevistas fora encontrada a concepção tradicional de 

família, na qual a família é estabelecida por laços sanguíneos, é composta pelo pai, 

mãe e filhos. Na entrevista 10 é possível perceber que para o sujeito entrevistado, a 

família que é dita normal, é aquela que está no padrão de família tradicional, os outros 

modelos não são normais. Percebe-se também uma idealização de família arraigada 

no passado na qual a família é vista como instituição sagrada, criada por Deus. 

 
 
São laços sanguíneos e afetivos, é a base (Entrevista 10). 
 
Apesar de não ter tido uma família dita como tradicional, acredito que 
família é composta pelo pai e mãe (Entrevista15). 

 
Família é um grupo de pessoas que são ligadas pelo sangue mesmo, 
acho que é isso. Pessoas que têm a mesma responsabilidade 
(Entrevista 17). 

 
Família é algo sagrado né, é uma instituição criada por Deus e tem 
vários tipos de família né. Tem família normal, tem família só com 
mulheres e filhos, mas, eu tenho pra mim que família é o homem, a 
mulher e os filhos (Entrevista 18). 

 
 

Segundo Szymanski (2003), a família começou a se tornar particular, a se voltar 

mais para seus membros,  a adotar o costume de morar em suas próprias casas e se 

responsabilizarem pela educação dos filhos. Posteriormente, a sociedade começou a 

adotar o modelo burguês de família nuclear, que inicialmente disseminava apenas na 

classe alta, mas depois a classe trabalhadora começou a adotá-lo também. Para a 

autora, “A família, a partir desse modelo, organizou-se em torno da figura do pai, 

fechada em sua intimidade e com um determinado padrão de educação para seus 

filhos” (SZIMANSKI, 2003, p. 14).  Por meio dessa mudança, a família foi cada vez 
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mais se fortalecendo no bojo da sociedade como instituição, nos moldes sagrados 

cristãos. Assim, mulheres e crianças foram ficando cada vez mais sem autonomia, 

devendo obedecer o chefe de família, no caso, o pai.  

Atualmente, como podemos perceber, por meios das citações anteriores e da 

realidade social e da política atual, além dos valores e aspectos que vêm sendo 

disseminados sobre família, é notório que ainda existe a concepção tradicional de 

família, pois a sociedade ainda apresenta um pré-conceito, o que e acaba por excluir 

os novos modelos e arranjos familiares, considerando-os como anormais.  

Vemos muitos avanços por meio das falas da maioria dos estudantes, mas, 

infelizmente, deparamos com demasiados retrocessos rotulados à família. Um 

exemplo disso é projeto de Lei nº 6.583, de 2013 denominado Estatuto da família, que 

foi criado, segundo seus autores para proteger, apoiar e valorizar a entidade familiar. 

Inicialmente este projeto, foi baseado no artigo 226 da Constituição Federal (1988) e 

pretendia resguardar a família brasileira, mas que enquadrasse no modelo nuclear de 

família, no qual, era proposto por eles: no artigo 2º do estatuto, conceitua família como: 

 
 

[...]define-se entidade familiar como o núcleo social formado a partir da 
união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união 
estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. (BRASIL, 2013) (grifo nosso) 
 
 

O conceito de família que esse projeto trazia, inicialmente consigo, 

demonstrava um modelo tradicional e patriarcal de família, e apenas reafirmava o que 

já estudamos por meio do levantamento bibliográfico e de algumas concepções 

demonstradas através das falas dos estudantes. Uma concepção arraigada por 

valores burgueses impostos no passado e que ainda estão se revelando nas 

propostas de trabalho do governo em nossos dias.  

O Estatudo da família até hoje não foi aprovado porque deputados que tinham 

concepções diferentes dessas e que entendiam que a família não tem apenas esse 

formato, mas outros tantos, e que todos arranjos e modelos devem ser respeitados e 

assegurados seus direitos como família, propuseram emendas, mas até hoje o projeto 

não foi aprovado. Isso reforça o fato de que nossa sociedade se encontra dividida em 

suas concepções e valores. 

A fim de compreender as vivências infantis em família, investigamos, através 

da entrevista aos estudantes de pedagogia, como eram as relações familiares, se 
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ambos os pais tinham a mesma função em relação ao cuidado e educação dos filhos. 

Aproveitamos para questionar, qual era a responsabilidade específica do pai e a da 

mãe, na família. Todos os 33 entrevistados responderam com unanimidade que os 

dois tinham a mesma função, como suprir, manter, cuidar, ajudar, entre outras 

características destacadas. Dos 31 sujeitos analisados, 24 relataram ter vivências 

boas em família, foram citadas em sua maioria relações baseadas em liberdade, 

liberdade de se expor, de escolher, e apesar de haver regras impostas, limites, eles 

percebiam uma relação de afeto, recipricidade e companheirismo. 

 

 Muito boa, educação com liberdade (Entrevista 10). 
 

Sim, meus pais vieram do Maranhão para cá, então não tive 
convivência com familiares, só viajando. então acabou que a gente 
ficou muito unido. Meu pai fala que na sua infância ele era muito 
reprimido pela religiosidade, não podia ouvir certos tipos de músicas, 
ler certos tipos de livros. Lá em casa nós somos todos evangélicos, 
mas meu pai sempre nos deu liberdade para ouvir, para falar o que 
queríamos, com limites, mas meu pai sempre nos deu essa liberdade 
(Entrevista 4). 
 
Não, eu tive uma educação totalmente assim, a gente tinha as regras, 
mas tudo que era regra era debatido e a gente tinha liberdade de 
conversar com o pai, tinha liberdade para perguntar. A minha mãe 
nunca deixava dúvida, tudo que preguntava ela respondia na hora, 
apesar de eles não terem muito estudo, tinham muita sabedoria, então 
considero que minha infância foi extremamente importante para eu 
formar como pessoa hoje (Entrevista 6). 
 
Meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos, não convivi 
com ele, mas sempre tive um relacionamento muito bom com minha 
mãe e meu padrasto  (Entrevista 7). 
 
Com liberdade, meu pais sempre foram muito de explicar as coisas, 
nas coisas que a gente acredita, por exemplo, nós somos evangélicos 
e meu pai nunca nos forçou a fazer nada, sempre explicaram as 
consequências das coisas boas e ruins, mas eu era livre para escolher, 
eu deveria pagar as consequências da minha escolha depois, cumprir 
com minhas consequências (Entrevista 10). 

  
 

 Sete sujeitos entrevistados, porém, expuseram que não tiveram vivências boas 

em família. As entrevistas 19, 23 e 24 relataram que tiveram boas vivências com 

outros familiares, mas não com os pais. Dessas sete, apenas a entrevista 1, além de 

relacionar o pai, relaciona também a avó com a dificuldade de convivência. Mas o que 

se pode perceber é uma uniformidade em relacionar as dificuldades de relações 

vivenciadas na infância com a figura paterna. Muitas delas, pela falta de contato com 
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o pai por causa de abandono, negligência e falta de comprometimento na educação e 

cuidado com os filhos. 

 
 

Ruim, a vó não cuidava muito bem (Entrevista 1). 
 
Difícil por conta do meu pai que era usuário de drogas (Entrevista 3). 

 
Era muito ruim, inclusive minha mãe era problemática, pra mim minha 
infância foi péssima, o que eu tenho de infância foi uma das piores 
fases da minha vida e me comprometeu e compromete minha vida até 
hoje. Eu nem gosto de lembrar porque diria que não tive infância. Mas 
é claro que tive casa, comida, roupa, mas eu fui muito maltratada tanto 
fisicamente quanto psicologicamente, eu era bem gordinha, então na 
escola eu era sempre excluída por causa disso, me lembro quando eu 
tinha cinco anos e a primeira vez que fui chamada de elefanta 
(Entrevista 5). 
 
Ruim, era extremamente autoritário por parte do meu pai, ele sempre 
foi o chefe da casa, minha mãe tinha uma figura omissa. Ela nunca 
lutava pelos nossos direitos [choro]... nós fomos negligenciadas até a 
maioridade, não pelos cuidados básicos, pelos direitos, pela moral, 
nos apanhávamos muito e as vezes que ela tomou partido, ela 
apanhava junto (Entrevista 9). 
 
 Boa, com minha mãe e irmãos, mas tinha pouco contato com o meu  
pai (Entrevista 19). 
 
 Boa, mas não tinha muito contato com meu pai (Entrevista 23). 
 
Era boa com a mãe e irmãos, com o pai não era, ele era muito violento 
(Entrevista 24). 

 
 

Percebemos, a partir dos relatos citados, que as dificuldades nas relações 

vivenciadas na infância, estavam profundamente ligadas à negligências, abusos e 

agressões, tanto física, quanto psicológica, especificamente relacionadas à figura 

paterna, e a partir de uma concepção conservadora e idealizada (burguesa). Na 

entrevista 1, é possível ver um caso de negligência por parte da mãe, do pai e da avó, 

que recebeu a guarda da criança, já que os pais a abandonaram. Mas mesmo sob os 

cuidados da avó ela passou pelo desprezo e abandono. Houve negligência no que se 

refere aos cuidados básicos, como escovar os dentes, tomar banho ao urinar na 

roupa, vestir roupas limpas, atenção e afetos... Não houve agressão física, mas a 

entrevistada foi ferida, sofreu e ainda sofre por causa dessa negligência. Tanto é que 

a estudante faz acompanhamento psicológico até hoje na tentativa de aprender a lidar 

com as situações do passado. 
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Eu falo que a minha infância foi uma desinfância, eu não fui muito feliz, 
e que deveria ser bem mais preservada. [...] Eu acho que foi por causa 
do problema que eu tive, a minha avó me ignorava, não demonstrava 
nenhum afeto, meu pai me ignorava. 
[...] Mas foi falta de cuidado mesmo, todos os meus dentes têm 
obturação porque eu não escovava os dentes e ninguém falava pra eu 
escovar, ninguém nunca cuidou de mim, eu me lembro por ser picada 
por bicho peçonhento e eu dormir com febre e ninguém cuidar de mim, 
me levar no médico, eu suando de febre com o local da picada inchado 
e ninguém estar nem aí, acho que eles estavam esperado eu morrer, 
só pode. [...] Minha mãe não me dava atenção também, ela nunca 
serviu para ser minha mãe, ela me teve e teve pessoas para cuidar de 
mim, mas não tinha um afeto de filha e mãe (Entrevista 1).  

 
 

 Outro tipo de violência psicológica é a criança presenciar a briga dos pais, ou 

de pessoas que estão a sua volta; ter que lidar com a violência física ao seu redor, 

principalmente de entes queridos. Nas entrevistas 3, 9 e 8 os entrevistados 

presenciavam a violência física contra suas mães. No entanto, na entrevista 5, a 

própria estudante era vítima  dessa violência, como informou na entrevista: “apanhava 

demais”. Porém a relação das quatro entrevistadas é o sofrimento com a violência e 

a negligência por parte do pai, o homem que deveria cuidar, zelar, prover, mas, não 

estava cumprindo seu papel de pai em relação aos filhos. A entrevistada 3, afirmou 

que: “Meu pai era muito machista” e essa questão da violência, está intrinsicamente 

ligado à uma cultura machista predominate em nossa sociedade. 

 Costa, em sua obra, faz um estudo sobre o formato e as relações estabelecidas 

na família. Ele mostra o que outros autores, já citados anteriormente, confirmam: que 

essa cultura machista advém de um modelo imposto pela igreja católica à burguesia, 

que acabou impondo esse modelo à classe trabalhadora com o intuito de manipulação 

política-econômica que perdura desde o século XIX até hoje, ditando as lições e 

normas familiares. O autor diz que: “Para cumprir o dever do pai, o homem recebeu a 

autorização para ser macho. O machismo foi-lhe oferecido por uma pífia 

compensação pela usurpação tradicional de poder” (COSTA, 2004, p. 249). 

 O ser homem e a masculinidade, passaram a ser relacionados com a 

racionalidade e menos afetividade. Bastava que ele trabalhasse, porque como a igreja 

mesmo dizia, o trabalho dignifica o homem, logo, as demais coisas poderiam ficar a 

cargo das mulheres, que receberam o dom de serem mães, cuidarem da casa e dos 

filhos. O autor afirma ainda que com com essa ideia machista, o homem passou a 
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regular a conduta da mulher e passou a vê-la como seu único bem. Isso deu margem 

para que ele pudesse tratá-la como inferior e do jeito que bem entendesse. Isso 

explica as violências tanto física, quanto psicológicas que emergem em nosso cenário 

social até hoje e as citações dos entrevistados abaixo comprovam isso. 

[...] Violência psicológica, meus pais brigavam na minha frente. [...] 
Principalmente porque meu pai até os 15 anos, ele era dependente 
químico, então quando ele afundava muito, perdia muito dinheiro, e 
aconteceu de uma época de eu ter que morar com meus avós e ele 
morar na fazenda. Meu pai era muito machista. [...] meu 
relacionamento com meu pai nunca foi tranquilo (Entrevista 3). 
 
Vários tipos de violência física, apanhava demais, a educação deles 
não era autoritária porque eu nunca fui cobrada em relação a escola, 
nunca viram meu boletim, ninguém nunca viu. As roupas que eu usava 
era controlada, eu tinha que vestir igual a minha irmã, as roupas 
deviam ser idênticas, a minha educação era controladora. Era 
controladora no sentido social de ser, eu não podia gostar de Sandi e 
Junior e todos gostavam, não podia assistir malhação, nem sei como 
era e todos assistiam.  Lembro dos filmes que todos viam e eu nunca 
vi (Entrevista 5). 
 
Violência psicológica, meus pais brigavam muito e faziam chantagens 
emocionais (Entrevista 8). 
 
[...] Ruim, era extremamente autoritário por parte do meu pai, ele 
sempre foi o chefe da casa, minha mãe tinha uma figura omissa. Ela 
nunca lutava pelos nossos direitos [choro]... nós fomos negligenciadas 
até a maioridade, não pelos cuidados básicos, pelos direitos, pela 
moral, nós apanhávamos muito e as vezes que ela tomou partido, ela 
apanhava junto (Entrevista 9). 

 

Os traumas e problemas acarretados na infância, por meio de violências 

psicológicas, podem surgir de variados fatos e situações, como é o caso citado na 

entrevista 29. Pelo fato de ela morar num bairro violento e ter presenciado um homem 

ser baleado, e por ter passado pelo episódio de ter a casa alagada,além de perder 

todos os móveis na enchente, porque morava numa região de reserva ambiental, 

ocasionou problemas seríssimos como depressão, terror noturno e síndrome do 

pânico. Problemas estes que, acometidos na infância, são presentes ainda hoje, em 

sua fase adulta e a prejudicam em várias situações, dentre as quais a entrevistada 

precisa de acompanhamento frequente com profissionais da psicologia. Tudo isso, 

porém, foi ocasionado pelas dificuldades financeiras em que a família se encontrava, 

mas sobretudo, pela negligência dos pais em preservar a saúde física e emocional, 

bem como seus diretitos básicos de cuidado e proteção. 
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Tinha síndrome do pânico porque morava num bairro muito violento e 
porque a região que morava era uma reserva ambiental e toda vez que 
chovia, alagava a casa toda (Entrevista 29). 

 

 
 Percebemos também, por meio dos relatos, a violência e abuso sexual com 

cinco entrevistadas, todas elas mulheres. Abusos cometidos pelo padrasto, amigo do 

pai, pelo próprio pai, por uma criança mais velha conhecida enquanto brincavam e 

também por outra criança, prima da vítima. É possível notar o sofrimento  dessas 

vítimas, pois elas, se emocionavam enquanto falavam, e muitas choravam. Foi um 

momento bastante delicado. As entrevistadas disseram sentir dificuldade em ter que 

lembrar desses momentos, tristeza e angústia, demonstrando marcas profundas que 

foram ocasionadas por pessoas, que eram próximas das vítimas e das famílias.  

Vigotski (2003), em seus estudos sobre a memória, já mencionados 

anteriormente, declara a necessidade que temos do esquecimento, como uma 

limpeza na mente, como se estivesse descartando uma lembrança para ela não te 

fazer mal, porque memórias podem ser tóxicas; “Porque o esquecimento nem sempre 

é um mal, mas as vezes é um bem [...]” (VIGOTSKI, 2003, p.150). Para o teórico russo 

“a memória não deve ser vista apenas como um “armazém” que guarda todas as 

nossas recordações, porque essas lembranças armazenam a nossa psique” (idem). 

A autora Vaccarini (2009), por meio de estudos de relatos da história oral com 

professores que atuavam na educação infantil, percebeu que a memória é 

fundamental para o desenvolvimento saudável do ser humano. Relacionando esta 

asserção com os relatos dos entrevistados, percebemos o quanto as lembranças 

estão ligadas ao aspecto emocional da pessoa, fazendo com que ela, ao rememorar 

lembranças ruins, possa sentir ttristezas, rancor, melancolia, choro e outros 

sentimentos lidados àquela determinada lembrança. 

 No relato da entrevistada 7, é possível enxergar o que cotidianamente vemos 

na mídia e em fontes de comunicação; que “ninguém imaginava isso dele”, porque o 

trabalho está condicionado ao trabalho dignificante do homem e que o torna uma 

pessoa boa. A entrevistada 16, além de sofrer abuso sexual pelo próprio pai, sofreu 

ainda o abandono da mãe, que sabia e consentia a violência e, ao invés de denunciá-

lo, de protegê-la, acobertou a violencia do pai.  

São histórias de sofrimento e injustiças, nas quais nenhum dos abusadores 

foram presos ou penalizados. Ademais, estas crianças, não externaram esses casos. 

Assim, os abusadores continuam impunes. Essa é a realidade de nossa sociedade 
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que se repete dia após dia.  

 
 

Sim, abuso sexual por parte do meu padrasto, minha mãe soube e 
separou... [choro]. Quando a gente fala sobre isso que vêm as 
imagens na cabeça, mas, de alguma forma, o cérebro apaga algumas 
imagens. A gente nem lembra, mas quando rememora aí vêm as 
lembranças. [...] Ela denunciou, mas ele sumiu. Aí depois de algum 
tempo eu descobri que minha irmã também tinha sido abusada e eu 
nem sabia. Eu demorei falar para minha mãe, falei depois de um 
tempo. A minha irmã só falou sobre isso depois que ela casou. Ele não 
foi preso, ele fugiu.  [...] A família sabia, mas, ninguém imaginava isso 
dele sabe, falavam que ele era bom, trabalhador, mas só por causa 
disso achavam que ele era bom também com a gente, dentro de casa 
(Entrevista 7). 
 
Lógico, sexual. Sexual porque, um homem que era inquilino do meu 
pai, onde nessas idas e vindas das casas onde meu pai me dava para 
criar, meu pai tinha um inquilino, era motorista de ônibus, era casado 
e tinha dois meninos, a gente até brincava junto. Certa vez, ele me 
ofereceu balinha e pirulitos e enquanto eu folheava as balinhas nas 
mãos, ele levantou minha saia e passou o dedo nas minhas partes 
íntimas, eu não sei o livramento que Deus me deu, então se eu tivesse 
continuado ali na casa do meu pai, ele poderia ter consumado, me 
matado, sei lá. Sabe, mas, ficou sinais, marcas. Então assim, hoje 
depois que eu estou numa universidade, que eu li, aprendi e vi que por 
não saber meus direitos, por não saber me defender (Entrevista 11). 
 
Em relação ao meu pai, não tenho lembranças, não foi uma relação 
boa, até porque citei aí, não sei se você leu, mas houve um caso de 
abandono, houve um caso de estupro, em que eu fui estuprada pelo 
meu próprio pai, por isso que eu fui abandonada, jogada. Minha mãe 
sabia, ela viu, tanto é que no fato, a família falou assim; olha você tem 
que largar dele, ela disse, entre ele e ela eu fico com ele, porque ele é 
o grande amor da minha vida e ela nunca foi. Então não teve essa 
relação. Ele morreu e eu não senti diferença, a minha mãe, eu sentia 
muita saudadade da minha mãe, fiquei com mágoa, não entendia 
porque ela tinha feito aquilo comigo.  Hoje em dia a gente têm uma 
relação, eu não vou na casa dela porque ela não recebe ninguém na 
casa dela, mas ela vai lá em casa (Entrevista 16). 
 
Eu acho que a mente da gente esquece muita coisa, bloqueia. Me 
lembro que eu devia ter uns quatro anos de idade e assim que minha 
mãe separou do meu pai, a gente foi morar num barracãozinho que 
era um comodo só. Entaão tinha um vizinho que minha mãe era amiga 
sabe, quando eu lembro desse povo me dá atá um trem ruim. Ele tinha 
duas crianças, um menino e uma menina, então me lembro que esse 
menino passou a mão eu mim, aí minha mãe parou de relacionar com 
esse povo, a gente tava brincando, era coisa de criança, só sei que 
não gostei (Entrevista 20). 
 
Agressão psicológica sim, porque teve o caso do meu pai fazer 
alienação parental comigo e com minha irmã. Abuso sexual também 
porque eu tive uma prima que ficava me tocando quando eu era 
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novinha (Entrevista 31). 

 
 Dados levantados pelo Ministério dos Direitos Humanos (2018), apontam que 

denúncias contra violação aos direitos humanos das crianças e adolescentes só vem 

aumentando no país. Negligência (73,07%), violência psicológica (47,07%), física, 

abusos e violências sexuais (24,19%) têm sido os principais delitos.  Esse tipo de 

violência é causado, em sua maioria, por pessoas próximas das crianças, apenas 

1,52%  é desconhecido da criança ou da família. Veja o gráfico a seguir: 

 

Tabela 11 – Média da negligência, violência física e psicológica nos estados do país 
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 Nota-se também que pessoas do sexo feminino é a maioria (47,85%), com 

pouca diferença, os do sexo masculino (40,26%). Em 11,86% dos casos não foi 

possível identificar o gênero. Com base nos estudos já mencionados anteriormente, e 

nos dados apresentados, é possível associar tais questões com elementos 

constituídos de uma concepção histórico-cultural arraigada no passado, como o 

machismo, a invisibilidade das violações, que na maioria dos casos ocorrem no seio 

familiar e são abafadas, muitas vezes por meio de ameaça e chantagem emocional. 

Apesar de termos legislações que resguardem os direitos das crianças, como o ECA 

(1990), ainda há uma falta de conscientização e assimilação desses direitos na 

sociedade. 

 Indagamos os sujeitos entrevistados se seus pais tiverem a mesma 

responsabilidade na educação dos filhos e o predomínio das respostas (24), foi que 

não tiveram e (7) entrevistados disseram que sim, seus pais assumiam a mesma 

responsabilidade na educação dos filhos. Isso demonstra que a responsabilidade 

assumida foi da mãe e o pai se abdicou, na maioria das vezes. 

 
 

A mãe que assumiu toda responsabilidade (Entrevista 8). 
 
O pai era autoritário e ele mandava em tudo, a mãe era negligente e 
acatava tudo meu pai falava (Entrevista 9). 
 
Não, meu pai não tinha responsabilidade, chegava a ficar dias fora de 
casa (Entrevista 22). 
 
 Não, o pai morava longe (Entrevista 23). 
 
Não, meu pai era ausente e traía muito minha mãe e quando não 
estava trabalhando, não ficava em casa (Entrevista 24). 
 
Não, minha mãe era mais responsável, meu pai só trabalhava e não 
era muito presente (Entrevista 26). 

 
 

 Percebe-se, por meio das afirmações, que o pai trabalhava, mas era ausente e 

não cumpria as demais tarefas de cuidado, auxílio, diálogo e outras atividades. O que 

demonstra a idéia de que a função do homem é prover e trabalhar. O restante da 

responsabiidade fica para as mães, principalmente os cuidados e a educação dos 

filhos, bem como os afazeres domésticos. Logo, recai sobre mulher o peso da 

manutenção e dos cuidados com a casa e com os filhos. Isso reflete nas falas dos 
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entrevistados sobre a pessoa que foi responsável pela sua formação/ educação. Os 

dados mostraram que, em sua maioria, as mães foram as responsáveis. Estudiosos 

nos mostraram que esse modelo, instrisecamente ligado ao machismo, foi imposto 

desde o século XIX pela burguesia,. Costa (2004, p. 225) afirma que: “A redução da 

da mulher à figura mãe-higiênica processou-se de modo idêntico à passagem do 

patriarca ao novo pai. O argumento era o mesmo: aumento da responsabilidade para 

com os filhos”. 

 
 
Tabela 12 – Pessoas responsáveis pela educação/formação dos entrevistados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Banco de dados da pesquisadora, 2019 

 

Estudiosos da área do desenvolvimento infantil como Wallon (1975), Vigotsky 

(1998), Luria (1999) entre outros, abordaram  a importância das relações de 

afetividade no grupo que a criança está inserida, para seu pleno desenvolvimento, e 

para a formação das funções psicológicas superiores. As funções mentais como; 

memória, atenção, percepção, pensamento constituem o comportamento consciente 

da criança. Essas relações que são estabelecidas entre seus pares, neste caso a 

família, que é a primeira instituição na qual a criança está inserida, vão determinar 

aspectos do seu desenvolvimento físico e psíquico.  Esses aspectos poderão trazer 

consequências boas ou ruins para a formação e desenvolvimento do sujeito.  

Portanto, a família é fundamental durante todo o processo de desenvolvimento 

humano, e como vimos, por meio dos relatos, não importa o modelo familiar, se são 

pessoas do mesmo tipo sanguíneo, ou não. O importante são as relações 

estabelecidas entre as pessoas. Outro fato que deixo claro aqui, é que não se 

pretende culpabilizar apenas a famílias pelas dificuldades e mazelas que acontecem 

PESSOAS 
RESPONSÁVEIS PELA 

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 
QUANTIDADE 

MÂE 9 

PAI E MÃE 7 

AVÓS 4 

PROFESSORES 4 

PAI 2 

MÃE E PROFESSORAS 1 

IRMÃOS, PAIS E AVÓ 1 

PATROA DA MÃE 1 

MÃE E AVÓ 1 

PADRE 1 

TOTAL 31 
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na sociedade, mas, esclarecer que ela tem grande relevância na determinação do 

desenvolvimento infantil e no futuro da criança.  

Os relatos dos entrevistados, servirão para comprovar o quanto essas relações 

construidas e vivenciadas na infância, refletem na vida adulta. Muitos relataram que 

não sabem lidar e não superaram traumas advindos de experiências, frutos dessa 

relação com os familiares na infância, destacando-se a figura paterna. Wallon (1975) 

afirmando sobre a importância da família no desenvolvimento infantil, diz que: “A 

criança já não está só frente aos pais, nem frente aos adultos, frente àqueles que 

podem satisfazer os seus gostos e suas necessidades. Faz parte de uma certa 

estrutura que determina a sua vida, o seu destino.” (WALLON,1975, p.209). Isso nos 

mostra que a família vai além apenas de suprir necessidades, ela é a base da vida 

humana. 

Sobre o motivo dos estudantes terem escolhido o Curso de Pedagogia e quais 

as suas motivações, as causas alegadas foram por causa da: Segunda opção/ curso 

pouco concorrido, influência de pessoas, para poder ajudar as pessoas, por causa da 

licenciatura, experiências que teve com outras crianças e por último, por gostar de 

crianças. 

 
 
Tabela 13 – Distribuição dos estudantes quanto ao motivo da escolha do curso de 
Pedagogia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora, NEPIEC, 2019 

  

Dentre os 31 participantes, (18) disseram que escolheram esse curso pela nota 

do Enem, que este curso não era sua primeira opção, e pelo fato de não terem 

alcançado a nota para o curso que queriam, ficaram com o curso de Pedagogia. Isso 

MOTIVOS DA ESCOLHA QUANTIDADE 

SEGUNDA OPÇÃO/ 
NOTA DO ENEM 

18 

INFLUÊNCIA DE 
PESSOAS 

5 

PARA AJUDAR 
PESSOAS 

3 

QUERIA SER 
PROFESSOR 

3 

POR EXPÊRIENCIA COM  
CRIANÇAS 

1 

GOSTAR DE CRIANÇAS 1 

TOTAL 31 
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aponta para uma desvalorização do curso de Pedagogia, muitas vezes por 

preconceitos advindos da história dessa profissão. É o que observamos nas falas a 

seguir: 

 

 
Na verdade, eu fiquei muito frustrada porque eu entrei na UNB para 
fazer Serviço Social e não consegui concluir porque eu engravidei. E 
aí, eu vim pra cá e fiz numa particular, um curso rápido de graduação. 
Mas eu queria fazer uma graduação numa instituição pública. Aí eu vi 
a oportunidade do IF na área de humanas e fiquei entre Sociologia e 
Pedagogia, não foi algo que eu disse, eu quero fazer pela Educação 
Infantil ou Ensino Fundamental, eu sempre quis ser professora, mas, 
não era o que me motivava. eu fiz realmente porque era o que eu tinha, 
pela minha nota, então eu fui para a Pedagogia. Foi uma quebra de 
paradigma, porque eu não imaginava que ia ser tão bom, foi incrível 
(Entrevista 5). 
 
[...] eu tinha uma outra concepção do que era Pedagogia, inclusive não 
foi minha primeira opção, eu sempre gostei demais de criança e gostei 
muito de me comunicar.  [...] Sempre gostei muito da área biológica 
mas, pensava, se eu não exercer essa área, eu quero dar aula. Eu 
entrei uma pessoa e estou saindo outra (Entrevista 6). 
 
No início queria Psicologia, mas, a nota não deu, como tinha colocado  
Padagogia como segunda opção, decidi tentar. Estou me encontrando 
no curso (Entrevista 8). 
 
Eu escolhi esse curso por causa da nota do Enem e estou gostando 
de fazê-lo e quero seguir carreira (Entrevista 13).  
 
No inicio queria psicologia, mas, a pontuação deu só de para 
Pedagogia. Acho o curso dificil mas, estou gostando (Entrevista 19). 
 
No início, queria Psicologia, mas, a nota não deu. [...] estou  gostando 
do curso mas, não pretendo lecionar (Entrevista 20). 
 
Queria Direito, mas a nota do ENEM só deu para Pedagogia. Hoje amo 
o curso (Entrevista 25). 
 
Iniciei fazendo Educação Física, depois administração de empresas e 
com a nota do ENEM, fiz Pedagogia, mas, queria Letras. hoje estou 
amando (Entrevista 28). 

 

Por meio dos relatos é possível perceber que antes esses estudantes tinham 

um conceito do curso de Pedagogia, e que somente depois de começarem o curso, 

perceberam que não era aquilo que pensavam. Em todos os relatos, no final, eles 

afirmararam que gostam do curso e que o curso superou a expectativa que tinham 

antes.   

Mas é preocupante e devemos mencionar o fato de serem a maioria, os que 
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entram no curso sem ter um conhecimento sobre ele, muito menos, sobre a Educação 

Infantil. Esse dado indica aimportância do Curso propor uma discussão sobre a 

atuação dos pedagogos e incorporar no seu currículo disciplinas e temáticas que 

contemplem a infância, a Educação Infantil e as especificidades do trabalho docente 

com crianças de zero a doze anos.  

A formação sobre Educação Infantil se intensificou a partir da década de 1990 

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

(9.394/96), fazendo com que a Educação Infantil fizesse parte da primeira etapa da 

educação básica. Deste então, começou-se a estabelecer competências que 

norteassem o ensino destinado às crianças e à formação de professores. Mas não foi 

fácil desmistificar a concepção de que a mulher nasceu com o dom de cuidar de 

crianças, ou quem cuida de crianças é “babá”. Esse modelo ainda se faz presente em 

nossa sociedade e acaba por enfraquecer a profissionalização e valorização docente 

no país, como mostrou Barbosa (2011). 

Outro fator importante a se considerar, é que os entrevistados ingressaram no 

curso sem ter conhecimento prévio sobre essa profissão, e só depois foram 

aprendendo e percebendo a importância da docência na Educação Infantil. É possível 

ver essa falta de entendimento acerca curso por meio da fala da entrevista 20, na qual 

a estudante afirma que não pretende atuar, bem como as outras falas que queriam 

licenciaturas e por não conseguirem em outras áreas, decidiram por optar pela 

Pedagogia.  

 
Também na fala da entrevistada 5: “não foi algo que eu disse, eu quero fazer 

pela Educação Infantil ou Ensino Fundamental, eu sempre quis ser professora, mas, 

não era o que me motivava”.  

 
Isso denota que antes, e mesmo depois de já ter ingressado no curso, os 

estudantes não têm clareza que esse curso envolve questões ligadas a infância e 

Educação Infantil.  Barbosa, Nancy Alves e Telma Silveira (2017, p.359) em seus 

estudos sobre a Educação Infantil no Curso de Pegagogia, ressaltam que muitas 

vezes o Cursos de Pedagogia não estão contemplando as especificidades da 

Educação infantil. Para elas é necessário que fique claro que: “[...] o curso destina-se 

à formação inicial para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como em outros cursos e áreas nas quais sejam previstos 
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conhecimentos pedagógicos”.  

Percebemos, nos relatos das estudantes que escolheram fazer Pedagogia com 

a motivação de “ajudar as pessoas”, uma noção de que a constituição dessa profissão 

está atrelada a uma vocação, um sacerdócio no qual as mulheres carregam essa 

habilidade inata desde o nascimento. A afirmativa da entrevistada 1 nos remete à 

concepção froebeliana de criança, no qual ela precisa ser cuidada, preservada para o 

futuro, a idéia que ela tem é de não deixar acontecer com as crianças o que aconteceu 

com ela, por isso, o fato de querer ajudá-las.  

A entrevista 13 nos remete tambéma essa visão romantizada acerca da 

profissão quando a estudante afirma que escolheu o curso “por amor e gostar de 

crianças”. É o que as autoras Barbosa e Magalhães (2004) afirmam: “Destacamos, 

por outro lado, a presença de um processo de naturalização da noção de infância e a 

apresentação da afetividade como elemento central das relações e do trabalho” 

(BARBOSA E MAGALHÃES, 2004, p.51). Dessa maneira, as estudantes associam a 

profissão a essa concepção de mulher-mãe que apresentam características inatas de 

paciência, carinho, amor e cuidado, o que também foi notado por Silveira (2007, 2015) 

 

 
Foi uma indignação para ajudar crianças, por causa do que eu passei 
e queria fazer a diferença, mas, tenho todas as barreiras emocionais. 
Mas, tem gente que me pergunta e falo que eu gosto de dar aula, mas 
por causa de dificuldades e tratamento que tenho psicológicos, eu me 
matriculo e tenho que trancar. [...] muita coisa me abatia, mas, é por 
causa do processo de terapia, e tô estudando sobre infância e esse 
processo me lembra de muita coisa do meu passado (Entrevista 1). 
 
Eu sempre quis ser professora, ensinar o outro, ter uma relação de 
proximidade, por isso escolhi esse curso (Entrevista 22). 
 
Eu sempre tive um amor pelo âmbito escolar, gostava de ver as 
professoras, os trabalhinhos. Eu fazia e mostrava para a minha mãe o 
que eu fazia, escolhi o curso por amor, por gostar de crianças 
(Entrevista 13). 

 
 

 Nas entrevistas abaixo, analisamos que a motivação da escolha dos cursos 

estão relacionadas à influencia de pessoas direta ou indiretamente ligadas aos 

estudantes. Na maior parte dos casos observados, eram influências de familiares. 

Com certeza esses estudantes tiveram contato com a escola ou presenciaram os pais, 

tios, ou  pessoas conhecidas, em contato com o exercício dessa profissão, e essas 

relações mostraram atrativos que essa profissão pode ter, quando os estudantes se 
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identificaram com ela e aceitaram matricular nesse curso. Ademais, essa opção 

parece estar relacionada ao fator de empregabilidade, já que o mercado de trabalho 

indica ainda a necessidade de contratação desses profissionais formados. 

A educação é o principal meio de humanização do sujeito. Por meio da 

Educação Infantil a criança tem a oportunidade de se desenvolver em suas qualidades 

e percorrer no processo de autonomia, crítica, produtora de conhecimento, 

transformadora do real e da cultura que está ao seu redor. É preciso que o professor 

tenha uma capacitação científica para atuar e promover uma prática pedágogica a fim 

de oferecer promoção integral à criança. Dessa forma, quando a pessoa tem esse 

conhecimento e passa para o outro, abordando as competências e vivências em sala 

de aula e contexto educacional com as crianças, é possível que a pessoa já tenha 

uma prévia consciência sobre a profissão e isso facilita na escolha do curso, 

juntamente por causa dessa influência que é constituída nas relações que eles 

estabelecem. 

Essa identificação pessoal envolve motivos sociais e econômicos que o nosso 

país têm enfrentado como baixos salários, desemprego, crise econômica. Já aos 

Pedagogos é evidente que apesar de todas essas dificuldades que a sociedade tem 

enfrentado, aos profissionais pedagogos ainda é exposto uma expansão de vagas, 

carga horária reduzida (em alguns casos), quantidade maior de vagas em concurso 

público e facilidade de atingir a nota para ingressar no curso, comparados à outros 

cursos de licenciatura. 

  

 
As minhas irmãs me influenciaram a fazer esse curso e a cada dia que 
passa me sinto mais professora (Entrevista 11). 
 
O que me motivou..., eu sempre tive uma influência muito grande da 
minha família. Sempre minha mãe, minha avó e minha madrinha eram 
Pedagogas e eu sempre gostei de estar fora da sala de aula em 
contato com direção, com professor, gostava de ser responsavel, 
pelas coisas da sala e sempre gostei de criança. Principalmente na 
UFG, ressalta a importância do Pedagogo dentro da sala de aula. 
[...]Eu comecei outra graduação, mas, não gostei e parei, o curso de 
pedagogia pra mim está ótimo (Entrevista 2). 
 
Tá, a minha mãe é professora. Então a gente sempre estava ali na 
escola e a gente esperava minha mãe sempre. A gente ia para a sala 
de aula e ajudava ela com os alunos algumas vezes. Eu lembro que 
quando eu tinha 15 anos e alguma colega da minha mãe precisava de 
alguém para dar reforço, eu dava reforço para as crianças, e eu 
sempre gostei. Eu já sabia que o curso que ia fazer era Pedagogia, 
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minha mãe era formada em Letras e o sonho dela era fazer Pedagogia. 
Mas, ela não conseguiu, na época que ela fez foi a época que o 
governo estava trocando o magistério por Ensino Superior, então ela 
falava pra eu fazer Pedagogia porque iria gostar (Entrevista 4). 
 
Comecei a fazer enfermagem, mas não gostei, tranquei o curso e 
comecei a fazer Pedagogia por influência da família (Entrevista 29). 
 
Escolhi o curso porque quando tive meu filho, criei uma parceria muito 
grande com a escola e eles me influenciaram a fazer Pedagogia 
(Entrevista 30). 
 
Eu escolhi esse curso, porque eu trabalhei, fui estagiária num lugar 
que atendia adolescentes e as moças que trabalhavam lá, faziam 
pedagogia e me motivaram a fazer esse curso, mas, eu estou 
gostando muito (Entrevista 7). 
 
 

 É necessário que a docência na Educação infantil seja construída partindo do 

interesse da sociedade, pela sua importância e implicância para o desenvolvimento 

humano, da notoriedade do trabalho que esse profissional exerce. É preciso tomada 

de consciência que proporcione a compreensão das especificidades da Educação 

Infantil, da criança e do trabalho educativo.  

Essa análise se faz relevante porque, por meio dela, podemos perceber a 

importância da formação de uma concepção científica sólida de infância, criança e 

educação infantil para esses futuros professores. Percebemos o quanto a formação 

acadêmica dos educadores da educação infantil pode ajudar a superar e entender 

essas memórias. Muitos pensam que o curso de Pedagogia é um curso criticado, um 

curso fácil, que mais forma estudantes à distância. No entanto, por meio desses 

estudos e análises das entrevistas, vemos a grande responsabilidade que têm os 

pedagogos e pedagogas, pois, são nos primeiros anos de vida, na infância que as 

memórias, a personalidade e visão de mundo vão se constituindo. Sendo assim, o 

profissional precisa de muita ajuda, preparo sério e uma formação sólida para poder 

atuar nessa etapa da educação básica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Reconhecemos que o relato final de uma pesquisa não significa que o assunto 

esteja encerrado. O conhecimento atual pode ser modificado porque nos constituímos 

numa sociedade que está em constante movimento e transformações. Entretanto, se 

faz relevante discutir e analisar esses questionamentos para entender como as 

relações e o conhecimento que temos hoje se constituem. 

Para compreender o sujeito, em sua totalidade, é necessário considerar não 

apenas as suas relações naturais com o meio no qual está inserido, mas sim as 

relações sociais. Essas relações se desenvolvem desde o nascimento da criança e é 

por meio delas que o ser humano se constitui como pessoa. A infância retrata 

variações de uma sociedade ou de um tempo para o outro, no qual os valores e 

costumes são transmitidos e transformados pelas gerações seguintes. Sendo assim, 

a história da infância e família foram marcadas por fatores determinantes e 

construídas concepções que ainda estão presentes em nossa sociedade atual e 

continuam influenciando-a em sua forma de organização. 

Na década de 1980 e 1990, obtivemos grandes marcos legais, tanto para a 

educação quanto para as famílias, um deles, que ressaltamos, foi a Constituição 

Federal em 1988, que a partir daí a Educação Infantil passou a ser direito das crianças. 

Além disso, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), as crianças passaram 

a ter proteção integral e garantidos seus direitos humanos fundamentais, bem como 

a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que instituiu 

a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica. Todas essas conquistas 

afetaram o modo como as famílias percebiam a Educação Infantil e as crianças no 

que tange aos seus direitos, na relação com as instituições de educação infantil e em 

sua forma de educá-las.  

Concomitante, em todas as transformações que estavam ocorrendo, 

principalmente em nosso país, o conceito de família foi mudando e deixando para trás 

o predomínio dos moldes patriarcais e nucleares, passando a ter novos formatos, 

baseados não apenas em laços consanguíneos, mais em relações de cuidado e afeto. 

Partindo desses pressupostos, a pesquisa com os estudantes do Curso de 

Pedagogia foi fundamental para entendermos os processos interacionais da vida de 

cada um, bem como o papel da família na educação deles, destacados por meio de 

suas vivências e experiências nesse processo educativo, levamos em consideração 
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também as motivações e expectativas que cada um tinha na escolha desse curso. 

As análises das produções acadêmicas levantadas, os teóricos, os 

questionários e as entrevistas, demostraram que o conceito de infância, criança e 

Educação Infantil foi construído por meio das relações sociais estabelecidas uns com 

os outros, e esses conhecimentos são transferidos de geração a geração. 

Reconhecem que a perspectiva religiosa proposta pela burguesia constituiu e afetou 

a educação da criança e da família ainda nos dias atuais. Passamos por períodos de 

avanços e retrocessos no que diz respeito aos direitos das crianças, e no momento 

percebemos que estamos num momento de retrocessos e de perda de muito direitos.  

Os estudos vieram ao encontro de nossa realidade, pois, nos dias atuais, 

enfrentamos propostas, tanto nas áreas, econômicas, sociais e educacionais, que não 

respeitam a infância e a criança como sujeito social e acabam prejudicando o seu 

pleno desenvolvimento. Apesar de todos estudantes estarem frequentando o curso de 

Pedagogia, inseridos num ambiente que lhes proporciona conhecimento e criticidade, 

foi possível, ainda perceber essa concepção errônea, implantada pela burguesia. Esta 

condição que foi construída sobre valores e princípios, por meio de suas relações 

sociais. 

Reconhecem também, a Educação Infantil como um direito da criança, um 

espaço sociocultural estruturado pelas relações sociais, que proporcionam às crianças 

a construção de conhecimentos científicos. Todos enfatizaram que a Educação Infantil 

deve complementar a ação da família. Segundo eles, a formação do profissional 

pedagogo é fundamental para essa etapa de educação básica e reconheceram a 

Educação Infantil como a primeira etapa de ensino. 

Outro aspecto importante apresentado em todas as pesquisas, referiu-se a 

concepção de família que foi historicamente construída, considerando-a como um 

lugar fundamental para a formação do ser humano. A formato de família têm mudado. 

Portanto, hoje ela não é mais como era antigamente, não existe apenas um modelo 

de família, existem vários modelos e arranjos familiares que se compõe-se de sujeitos 

com trajetórias individuais e se organizam de formas diversificadas. Destacaram que 

a família desempenha um papel importante na educação das crianças e na sociedade, 

pois através dela, as crianças estabelecem as primeiras relações e se constituem.  

Entretanto, foi notório perceber, por meio das análises, que ainda existe uma 

concepção de família atrelada a padrões instituídos pelo Estado e pela Igreja, que é 

visto como padrão a ser obedecido. Uma entrevistada trouxe, por meio de relato, essa 
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concepção de familia, associando a família nuclear e patriarcal a um padrão dito como 

“normal”, com esse formato. Neste caso especificamente, a estudante afirmou que 

não teve esse modelo em casa e por isso era desestruturada”. Um padrão que é 

preconceituoso e que menospreza e desconsidera os demais. 

A família se mostrou, através das análises, como instituição fundamental para 

o desenvolvimento do ser humano, na qual é vista como a “base” da sociedade. Um 

lugar no qual é associado com o prazer, amor, cuidado e respeito. Percebemos uma 

contradição em relação a família, por ser ao mesmo tempo, um lugar prazeroso e de 

afeto, mas também, um lugar de opressão, desrespeito e sofrimento. Esses 

acontecimentos estão condicionados às vivências que as pessoas estabelecem em 

suas relações e experiências.  

A família é o primeiro lugar no qual o sujeito estabelece essas relações e se 

constitui. É por meio dela que a criança tem acesso a variados contextos e 

circunstâncias que possibilitam o acesso a certos conhecimentos, que são mediados 

pelo adulto. Por meio dessas vivências, que são construídas através das relações com 

o outro, desempenham suas particularidades frente a cada situação. Essas 

singularidades constitutivas da pessoa, acabam por determinar sua vivência de 

diferentes formas para cada criança. Dependendo dessas vivências, a criança se 

constituirá, de forma positiva, ou negativa. 

Ao analisar as entrevistas, pudemos relacioná-las com o que os teóricos 

mostraram: o fato das vivências serem fundamentais no desenvolvimento do ser 

humano. Ao mesmo tempo que, por meio da memória, tiveram lembranças boas, 

significativas e fundamentais que as constituem, também, ouvimos relatos de 

abandono, agressão física, psicológica e abusos sexuais. Experiências que marcaram 

e prejudicam ainda hoje na fase adulta. Por isso a importância da família ser um 

ambiente que proporcione às crianças um desenvolvimento saudável. 

Alguns tiveram uma boa relação familiar, mas, outros apontaram vários 

problemas nas suas relações e vivências infantis em família (dados destacados e só 

observados por meio das entrevistas). Referimos essas violências e abusos que os 

estudantes sofreram na infância, que compõe nosso cenário atual, com a figura 

paterna. Pais abusivos, autoritários, negligentes, ausentes e que usam da força para 

poder controlar suas mulheres e filhos. As marcas da negligência encarnaram o corpo 

de alguns no momento das entrevistas; choro, lágrimas, tremor nos lábios e momentos 

de silêncio demonstraram a dor de reviver momentos tristes de abandono, de abusos 
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e de violência. 

Relatos como esses, fizeram-nos entender, o quanto os estudos sobre a 

memória foram importantes, porque é através dela que o sujeito se constitui. Essas 

lembranças de vivências e relações que foram estabelecidas durante a infância no 

seio familiar, com pessoas próximas que deveriam ter a responsabilidade de cuidar, 

proteger e propor relações de afeto, no entanto fizeram o contrário, demonstrando 

negligência e abandono, acarretando dificuldades e problemas emocionais. 

Casos de trabalho infantil vieram reafirmar o que temos visto diariamente nos 

programas televisivos, nos semáforos, feiras, praças e ruas. Condições que estão 

relacionadas à miséria, ao abandono e à falta de políticas públicas. É possível hoje, 

em pleno século 21, nos deparar com projetos de governo de descriminalização do 

trabalho infantil a fim de, obter mão de obra barata, segundo o pensamento deles, “o 

trabalho não prejudica a criança”, dessa forma, pretendem mascarar o trabalho 

infantil. O governo, entidade que deveria prezar e garantir os direitos das crianças e 

adolescentes, estão na verdade querendo explorá-las.  

Percebeu-se que, cada vez mais, as mulheres estão assumindo as 

responsabilidades e os homens, em muitos casos, não assumem o seu papel de pai, 

sobrecarregando, assim, a mãe. Isso está relacionado a uma cultura machista que 

preza pela desigualdade de gênero. O machismo é uma bagagem cultural que 

promove paradigmas e concepções errôneas ligadas a figura masculina e que é 

perpassada, principalmente, dentro das famílias. Dessa forma, acabam fazendo com 

que eles pensem que têm o poder de controlar tanto as mulheres quanto a seus filhos. 

Acerca da motivação da escolha do curso de Pedagogia, os estudantes 

mostraram que apesar de compreenderem, atividades docentes que envolvem o 

curso,  ainda lhes falta definir sua identidade profissional na atuação na educação 

infantil. Um fato preocupante a ser percebido, foi que a maioria dos estudantes 

entraram no curso por causa da nota que obtiveram no ENEM, evidenciando que 

entraram pela facilidade, e não porque realmente desejavam atuar como docente na 

Educação Infantil. 

Concluímos que essa pesquisa contribuiu em desmistificar a forma 

contemporânea de família, contribuindo não só para quem trabalha na educação 

infantil, mas, para psicólogos, assistentes sociais, mães, avós, pais, etc. E tem 

condições de, ao ler este trabalho, refletirem em como se relacionam com a criança. 

Percebemos que a família não é a única instituição que contribui na formação humana, 
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mas é essencial, visto que é a primeira instituição da qual a criança participa e através 

dela se constroem os valores morais e sociais para se conviver de forma digna e 

respeitosa para com o outro. A família é fator crucial e elemento determinante para a 

humanização. 

Esses estudos, portanto, favoreceram para se pensar na formação desse futuro 

profissional da Educação Infantil, pois evidenciou como se constitui a memória, por 

meio das vivências. Ao trazer à tona as memórias de infância dos estudantes do curso 

de Pedagogia, estas memórias constituíram a concepção de criança, infância e em 

muitos entrevistados, até a concepção de educação infantil revelou mais essa 

memória da infância, pela qual o sujeito passou, do que o conhecimento que ele 

adquiriu ao longo do curso. 

Pudemos compreender a importância de uma formação acadêmica sólida, 

consistente, teórica e historicamente fundamentada nas disciplinas do curso de 

Pedagogia, psicologia da educação e do desenvolvimento. Ou seja, é só o 

conhecimento científico, no sentido marxiano, porque não é a teoria, para depois 

aplicar a prática, que é o concreto pensado, mas, o concreto pensado, o encontro em 

todos os sentidos do homem, com o conhecimento científico. Portanto, é necessária 

uma formação bem feita e precisa, pois só assim os futuros educadores poderão 

superar muitas das concepções que eles revelam, mesmo já estando em processo 

formativo. 
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Revista, 
Curitiba, 
Brasil, n. 43, 
p. 257-263, 
jan./mar. 
2012. Editora 
UFPR 

2012 SCIELO 

38 Eventos artístico-
culturais e 
participação da família 
na escola de 
educação infantil 

Cinthia 
Magda 
Fernandes 
Ariosi 

Artigo Educação 
em Revista | 
Belo 
Horizonte | 
v.29 | n.03 | 
p.89-118 | 
set. 2013 

2013 SCIELO 

39 Memoriais escolares e 
processos de 
iniciação à docência 

Maria 
Aparecida 
Bergamaschi 

Artigo Educação 
em Revista | 
Belo 
Horizonte | v. 
29 | n. 02 | p. 
15-41| jun. 
2013 

2013 SCIELO 

40 A transformação da 
infância e da 
educação: algumas 
reflexões sócio-
históricas 

Catarina 
Almeida 
Tomás 

Artigo Paidéia 
(Ribeirão 
Preto), 2001, 
Volume 11 
Nº 21 
Páginas 69 - 
72. 

2001 SCIELO 

41 Histórias da educação 
infantil brasileira 

Moysés 
Kuhlman Jr 

Artigo Revista 
Brasileira de 
Educação, 
Ago 2000, Nº 
14 Páginas 5 
- 18 São 
Paulo 

2000 SCIELO 
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APÊNDICE B - Produções selecionadas no levantamento bibliográfico com temas 
relacionados à infância e à Educação infantil, memórias e pedagogia, bem como 
docência na Educação Infantil no Brasil para análise: 
 

N° Título Autor/a Tipo Instituição Ano Base de 

dados 

1 Infância, família e 

creche: um estudo dos 

significados e sentidos 

atribuídos por pais e 

educadores de uma 

instituição filantrópica 

Denise  

Silva Araújo 

Dissertação  Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação   

- UFG 

2006 CAPES 

2 Circulação de crianças: 

Onde eu não tive meu 

pai e minha mãe, eu tive 

meu avô e minha avó 

Camila 

Cerqueira 

dos Santos 

Silva  

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação  

- UFG 

2012 CAPES 

3 “Eu vou andar de trem / 

você vai também”: uma 

viagem pela dinâmica de 

constituição cultural das 

crianças de uma turma 

de 3 anos na Educação 

Infantil' 

Lilian 

Aparecida 

de Souza 

Montalvão 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação   

-UFMG 

2017 CAPES 

4 Família e Educação 

Infantil: relações 

interdependentes 

Claudemir 

Dantes da 

Silva  

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFGD 

2015 CAPES 

5 Educação Infantil e 

Família: a 

complementariedade na 

perspectiva das famílias 

de baixa renda 

Eloisa 

Helena 

Teixeira 

Fortkamp 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFSC 

2008 CAPES 

6 Educação Infantil para 

além do discurso da 

qualidade: sentidos e 

significações da 

educação infantil para 

pais, professores e 

crianças 

Janaina da 

Silva João  

Dissertação  Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFSC 

2007 CAPES 

7 Políticas Multissetoriais e 

integradas do banco 

mundial no brasil: a 

infância como capital 

humano do futuro 

Christine 

Garrido 

Marquez  

Tese Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFG 

2016 CAPES 

8 A educação infantil no 

curso de pedagogia 

fe/ufg sob a perspectiva 

discente 

Telma 

Aparecida 

Teles 

Martins 

Silveira 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFG 

2007 CAPES 
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9 A Representação Social 

sobre a Infância: um 

estudo com as 

professoras de educação 

infantil do município de 

Corupá 

Tércia 

Millnitz  

Demathé 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UNIVALI 

2007 CAPES 

10 Reflexões sobre 

currículo das crianças de 

0 a 3 anos: o que é e o 

que propomos 

Fernanda 

Andressa da 

Cruz Silva  

Dissertação  Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UNIVALI 

2018 CAPES 

11 Falou, tá falado!" As 

representações sociais 

docentes sobre infância, 

criança, educação 

infantil e papel do 

professor 

Sinara 

Almeida da 

Sosta Sales 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFC 

2007 CAPES 

12 Memórias de infância e 

da escola: uma 

perspectiva literária 

Nubea 

Rodrigues 

Xavier 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFGD 

2010 CAPES 

13 História & memória 

docente nos cursos de 

letras: campo grande/MS 

Eltongil 

Brandão 

Barbosa 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFGD 

2012 CAPES 

14 Quem vivenciou o que? 

memórias e histórias de 

infância em rio novo 

Emmanuelle 

Dias  

Vaccarini 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFJF 

2009 CAPES 

15 Políticas de currículo: 

relação família e escola 

nos textos políticos para 

Educação Infantil 

Amanda leal 

Coutinho  

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UERJ 

2017 CAPES 

16 Professoras de 

educação infantil bem-

sucedidas: constituição 

da trajetória profissional 

e prática pedagógica 

Andreza 

Vicente  

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– PUCPR 

2017 CAPES 

17 Obrigatoriedade da 

educação infantil a partir 

de quatro anos de idade: 

percepções de 

educadores e familiares 

Rafaela 

Marchetti 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– UFSCAR 

2015 CAPES 

18 Assistência à infância 

como tema de trabalhos 

apresentados nos 

Congressos Brasileiros 

de História da Educação 

Neiva 

Caetano dos 

Santos 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação 

– USP 

2017 IBICT 
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(2000-2015 

19 A imprescindível relação 

entre os centros 

municipais de educação 

infantil (CMEIS) e as 

famílias em Curitiba 

Alessandra 

de Fátima 

Borges 

Gomes 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em 

Educação-

Universidade 

Tuiuiu do 

Paraná 

2010 NEPIEC 

20 Política Pública de 

Financiamento da 

Educação Infantil no 

Estado de Goiás: O 

Desvelamento do Real 

Maria 

Cristina das 

Graças Dutra 

Mesquita 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação-

PUCGO 

2005 NEPIEC 

21 Baú de Memórias: 

Representações de 

Ludicidade de 

Professores De Educação 

Infantil 

Marilete 

Calegari 

Cardoso 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação-

UFB 

2008 NEPIEC 

22 A Educação Infantil Nos 

Currículos de Formação 

de Professores no Brasil 

Moema 

Helena 

Köche de 

Albuquerque 

Kiehn 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação-

UFSC 

2007 NEPIEC 

23 Desenvolvimento 

Cultural da Criança na 

Educação Infantil: 

Contribuições da Teoria 

Histórico-Cultural 

Muriane 

Sirlene Silva 

de Assis 

Tese Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação-

UFSCAR 

2010 NEPIEC 

24 Elementos Mediadores E 

Significados da Docência 

em Educação Infantil na 

Rede Municipal de 

Ensino de Goiânia 

Nancy 

Nonato De 

Lima Alves 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação-

UFG 

2002 NEPIEC 

25 A Especificidade do 

Professor de Educação 

Infantil nos Documentos 

que Tratam da Formação 

Após a LDB 9394/1996 

Nilva Bonetti Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação-

UFSC 

2004 NEPIEC 

26 A construção do sujeito 

histórico na Educação 

Infantil 

Rutinéia 

Cristina 

Martins Silva 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Serviço 

Social- 

Univer. Est. 

Paulista Júlio 

2009 NEPIEC 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir da análise das produções acadêmicas (1996 a 2018)  - 

Arquivo Nepiec, Base de dados Capes, Scielo e Ibict. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Mesquita 

Filho 

27 Aspectos Históricos e 

Contemporâneos sobre 

a Interposicão entre as 

Identidades Materna E 

Docente na Educaçao 

Infantil: Decorrências 

para a Prática 

Pedagógica 

Milena 

Cristina 

Aragão 

Ribeiro de 

Souza 

Dissertação Programa de 

Pós 

Graduação 

em Educação-

Universidade 

Caxias do Sul 

2010 NEPIEC 

28 Memoriais escolares e 

processos de iniciação à 

docência 

Maria 

Aparecida 

Bergamaschi 

Artigo Educação em 

Revista | Belo 

Horizonte | v. 

29 | n. 02 | p. 

15-41| jun. 

2013 

2013 SCIELO 

29 A transformação da 

infância e da educação: 

algumas reflexões sócio-

históricas 

Catarina 

Almeida 

Tomás 

Artigo Paidéia 

(Ribeirão 

Preto), 2001, 

Volume 11 Nº 

21 Páginas 69 

- 72. 

2001 SCIELO 

30 Histórias da educação 

infantil brasileira 

Moysés 

Kuhlman Jr 

Artigo Revista 

Brasileira de 

Educação, 

Ago 2000, Nº 

14 Páginas 5 - 

18 São Paulo 

2000 SCIELO 
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APÊNDICE C - Produções selecionadas no levantamento bibliográfico com temas 
relacionados a família no Brasil para análise: 
 

 Título Autor/a Tipo Instituição Ano Base de 
dados 

1 Infância, família e 
creche: um estudo dos 
significados e sentidos 
atribuídos por pais e 
educadores de uma 

instituição filantrópica 

Denise Silva  
Araujo 

Dissertação Programa de 
Pós 

Graduação 
em Educação 

– UFG 

2006 CAPES 

2 Circulação de crianças: 
Onde eu não tive meu 
pai e minha mãe, eu tive 
meu avô e minha avó 

Camila 
Cerqueira 
dos Santos 
Silva  

Dissertação Programa de 
Pós 

Graduação 
em Educação 

-  UFG 

2012 CAPES 

 
3 

A complementaridade 
creche-família: retratos 
de uma creche pública 
municipal 

Claudia 
Cristina 
Garcia Piffer 

Tese Programa de 
Pós 

Graduação 
em Educação  

- 
UNDEFINED 

2017 CAPES 

4 A relação família-creche 
no programa Primeira 
Infância Completa 

Alessandra 
Maria 
Savaget 
Barreiros e 
Lima de 
Almeida   

Dissertação Programa de 
Pós 

Graduação 
em Educação  

- UERJ 

2014 CAPES 

5 Família e Educação 
Infantil: relações 
interdependentes 

Claudemir 
Dantes da 
Silva  

Dissertação Programa de 
Pós 

Graduação 
em Educação  

- UFGD 

2015 CAPES 

6 Educação Infantil e 
Família: a 
complementariedade na 
perspectiva das famílias 
de baixa renda 

Eloisa 
Helena 
Teixeira 
Fortkamp 

Dissertação Programa de 
Pós 

Graduação 
em Educação  

- UFSC 

2008 CAPES 

7 Família e educadores 
da infância: um diálogo 
possível 

Flavia Maria 
Cabral de 
Almeida  

Tese Programa de 
Pós 
Graduação 
em Educação  
- UERJ 

2013 CAPES 

8 As concepções de 
família presentes nos 
planos diretores das 
instituições de educação 
infantil: avanços, 
contradições e 
possibilidades 

Suelen 
Cristiane 
Marcos de 
Oliveira  

Dissertação  Programa de 
Pós 
Graduação 
em Educação  
-  
FCT/UNESP 

2013 CAPES 

9 O conhecimento 
pertinente na relação 
família e instituição de 
educação infantil 

Fabiani 
Aparecida 
Lourenco 
Silveira de 
Albuquerque 

Dissertação Programa de 
Pós 
Graduação 
em Educação 
– UNIPLAC 

2017 CAPES 

10 Políticas de currículo: 
relação família e escola 
nos textos políticos para 
Educação Infantil 

Amanda 
Leal 
Coutinho  

Dissertação Programa de 
Pós 
Graduação 
em Educação 

2017 CAPES 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir da análise das produções acadêmicas (1996 a 2018)  - 

Arquivo Nepiec, Base de dados Capes e Scielo. 

 

 

– UERJ 

11 A imprescindível relação 
entre os centros 
municipais de educação 
infantil (cmeis) e as 
famílias em Curitiba 

Alessandra 
de Fátima 
Borges 
Gomes  

Dissertação Programa de 
Pós 
Graduação 
em 
Educação-
Universidade 
Tuiuiu do 
Paraná 

2010 CAPES 

12 Obrigatoriedade da 
educação infantil a partir 
de quatro anos de 
idade: percepções de 
educadores e familiares 

Rafaela 
Marchetti 

Dissertação Programa de 
Pós 
Graduação 
em Educação 
– UFSCAR 

2015 CAPES 

13 Educação familiar: 
colaboração e 
participação entre 
escola e família nas 
dimensões afetiva, 
cognitiva e de 
socialização 

Vilmara 
Pereira 
Vequi 

Dissertação  Programa de 
Pós 
Graduação 
em 
Educação-
Universidade 
do Vale do 
Atajaí 

2008 NEPIEC 
 

14 Participação das 
Famílias na Instituição 
Pública de Educação 
Infantil: Limites e 
Possibilidades 

Marilde 
Juçara da 
Fonseca 

Dissertação Programa de 
Pós 
Graduação 
em 
Educação-
UFSC 

2000 NEPIEC 

15 Eventos artístico-
culturais e participação 
da família na escola de 
educação infantil 

Cinthia 
Magda 
Fernandes 
Ariosi 

Artigo Educação em 
Revista | Belo 
Horizonte | 
v.29 | n.03 | 
p.89-118 | set. 
2013 

2013 SCIELO 

16 A educação infantil 
como um projeto da 
comunidade: crianças, 
educadores e pais nos 
novos serviços para a 
infância e a família. A 
experiência de San 
Miniato 

Marisa 
Zanoni 
Fernandes 

Artigo Educar em 
Revista, 
Curitiba, 
Brasil, n. 43, 
p. 257-263, 
jan./mar. 
2012. Editora 
UFPR 

2012 SCIELO 

17 Cuidado compartilhado: 
negociações entre 
famílias e profissionais 
em uma creche 

Damaris 
Gomes 
Maranhao;  
Cynthia 
Andersen 
Sarti 

Artigo Interface - 
Comunic, 
Saúde, Educ, 
v.11, n.22, 
p.257-70, 
mai/ago 2007 

2007 SCIELO 

18 O conceito de infância 
na perspectiva de mães 
usuárias e não usuárias 
de creche 

Catarina de 
Souza Moro;  
Paula Inez 
Cunha 
Gomide 

Artigo Paidéia 
(Ribeirão 
Preto) 
[online]. 2003, 
vol.13, n.26, 
pp.171-180.  

2003 SCIELO 
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APÊNDICE D – Memorando da direção e da coordenação do curso de Pedagogia da 

FE/UFG solicitando autorização para pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Memorando s/n  

Profa. Dra. Lueli Nogueira Duarte e Silva   

Diretora da Faculdade de Educação/UFG  

Assunto: autorização para pesquisa  

Prezada Diretora,  

 

Estamos realizando uma pesquisa que propõe compreender o papel de família na 

educação da infância na perspectiva de discentes do curso de Pedagogia. A investigação integra 

o projeto “Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepção, projetos e 

práticas”, coordenado por mim e está sendo desenvolvido pela aluna do PRPPG, curso 

mestrado, Danielle Lemos Barbosa de Assis. Assim, solicitamos autorização para ter acesso a 

documentos do curso de Pedagogia e contatar professores e alunos do referido curso da 

Faculdade de Educação para participarem, como informantes da pesquisa.  

Respeitosamente,  

Drª. Ivone Garcia Barbosa 

Coordenadora do NEPIEC/ Orientadora e Profª. FE/UFG 

 

AUTORIZAÇÃO:  

Autorizo o desenvolvimento da pesquisa nesta instituição  

Assinatura do responsável ______________________________  

Goiânia, ___/____/2018. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS 

 

Memorando s/n  

Profa. Dra. Maria Augusta Peixoto Mundim   

Diretora da Faculdade de Educação/UFG  

Assunto: autorização para pesquisa  

Prezada Coordenadora,  

 

Estamos realizando uma pesquisa que propõe compreender o papel de família na 

educação da infância na perspectiva de discentes do curso de Pedagogia. A investigação integra 

o projeto “Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepção, projetos e 

práticas”, coordenado por mim e está sendo desenvolvido pela aluna do PRPPG, curso 

mestrado, Danielle Lemos Barbosa de Assis. Assim, solicitamos autorização para ter acesso a 

documentos do curso de Pedagogia e contatar professores e alunos do referido curso da 

Faculdade de Educação para participarem, como informantes da pesquisa.  

Respeitosamente,  

 

 

Drª. Ivone Garcia Barbosa 

Coordenadora do NEPIEC/ Orientadora e Profª. FE/UFG 

 

AUTORIZAÇÃO:  

Autorizo o desenvolvimento da pesquisa nesta instituição  

Assinatura do responsável ______________________________  

Goiânia, ___/____/2018. 
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APÊNDICE E – Questionário proposto aos discentes do Curso de Pedagogia FE/UFG 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOÍAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS 

 

QUESTIONÁRIO PARA DISCENTES DO CURSO DE PEDAGOGIA FE/UFG 

Caro(a) aluno(a),  

Pedimos um pouco de seu tempo para que responda esse questionário, colaborando com o 

Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos 

(NEPIEC). A temática da nossa pesquisa no curso de Mestrado em Educação da FE/UFG é 

“Infância e Família: relatos de estudantes de pedagogia sobre suas vivências infantis em 

família”.  Este questionário faz parte da etapa empírica do nosso projeto e objetiva realizar o 

mapeamento do perfil dos discentes do curso de pedagogia e seus processos interacionais ao 

longo de sua existência, com intuito de compreender aspectos gerais sobre o papel de família 

na educação da infância na perspectiva de discentes do curso de pedagogia, destacando indícios 

de vivências e experiências nesse processo educativo. Nossa pesquisa vincula-se ao projeto 

pesquisa “Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções projetos e 

práticas” e irá subsidiar pesquisas de pós-graduação e de iniciação científica.   

Sua colaboração, respondendo a todas as partes do questionário é fundamental. Ressaltamos 

que somente as pesquisadoras terão acesso aos questionários preenchidos; os resultados serão 

agrupados, não sendo possível a sua identificação.  

Agradecemos sua disponibilidade e nos colocamos à disposição para esclarecermos quaisquer 

dúvidas. 
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Prof.ª Dra. Ivone Garcia Barbosa – Orientadora 

Danielle Lemos B. de Assis – Mestranda em Educação 

[Telefone para contato: 986349640] 

NEPIEC [Telefone para contato:32096206] 

  

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:________________________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________________________ 

Data e Local de nascimento: _______________________________________________ 

Cidade ou local em que cresceu e foi criado:______________________________________ 

Sexo: M ( )    F ( )                                   Religião:_______________________________ 

Estado Civil: casado/a ( )  solteiro/a ( )  união estável ( )  viúvo/a ( )  divorciado/a ( )   outro ( ); 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Habita/mora com quem?__________________________________________________      

_____________________________________________________________________ 

Telefone de contato:_________________      Whats App: ______________________   

 E-mail: _______________________________________________________________ 

Profissão: ____________________________________________________________  

 Exerce a profissão há quanto tempo? ______________________________________ 

Local de Trabalho: _______________________________________________________ 

Trabalha neste local há  quanto tempo? _______________________________________ 

Por qual motivo você escolheu este curso de Pedagogia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Período em que está no curso: ___________________ Turma: ___________________ 

Turno do curso: ( ) matutino            ( ) verspertino           ( ) noturno 

Ano de ingresso: _____________                      

Tem formação em outro curso superior? ( ) sim     ( ) não 

Caso tenha outro curso de graduação, em qual outro curso é formado? Especifique o nome da 

instituição onde se formou: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Já possui alguma pós-graduação?    ( ) sim          ( ) não 

 

Especifique a área da pós-graduação e a instituição que fez: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. QUESTÕES PERTINENTES SOBRE VOCÊ E SUA FAMÍLIA 

Bairo onde você mora: ____________________________________________________ 

Mora em: ( ) Casa; ( ) Apartamento; ( ) Outro [cite]_____________________________  

Você mora [Pode assinalar mais de uma alternativa]: ( ) Com pais; ( ) Irmãos; ( ) Amigos; ( ) 

Esposo(a); ( ) Tios; ( ) Avós; ( ) Filhos; ( )Padrasto; ( ) Sozinho (a); Outros: 

Cite:__________________________________________________________________ 

Na infância viveu na ( ) zona rural ( ) urbana ( ) outros [cite]:____________________  

Quantos irmãos você possui: ___________   

Cite o nome e a idade de cada um: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Conviveu com eles: ( ) sim ( ) não  

O que você pode dizer sobre essa convivência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Caso não tenha convivido, comente os motivos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Seus pais são: 

( ) casados  ( ) divorciados ( ) união estável   

( ) outro [explique] 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Caso sejam separados: 

Em que época da sua vida esta separação ocorreu? __________________________________  

Sua mãe: 

( ) casou novamente e não teve mais filhos 

( ) casou novamente e teve filhos [informe quantos]: _________________________________ 

Nome do padrasto:____________________________________________________________ 

Idade e profissão do padrasto: ___________________________________________________ 

Seu padrasto tem filhos de outro casamento?  ( ) sim     ( ) não 

Conviveu ou convive com os filhos dele?  ( ) sim       ( ) não 

Seu pai: 

( )  casou novamente e não teve mais filhos 

( ) casou novamente e teve filhos [informe quantos]: ________________________________ 

Nome da madrasta:__________________________________________________________ 

Idade e profissão da madrasta: _________________________________________________ 

Sua madrasta tem filhos de outro casamento?  ( ) sim     ( ) não 

Conviveu ou convive com os filhos dela?  ( ) sim       ( ) não 

 

 

Nome da sua mãe:_______________________________________________________  

Local e data de nascimento:________________________________________________ 

Profissão:______________________________________________________________  

Durante a sua infância ela trabalhava:________________________________________  

Sua  mãe está: ( ) viva ( ) falecida.  

Caso esteja viva, reside em que cidade e estado?________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

Nome do seu pai:________________________________________________________  

Local e data de nascimento:_________________________________________________ 

Profissão:_______________________________________________________________ 

Durante a infância ele trabalhava:____________________________________________ 

Seu pai está:  ( ) vivo ( ) falecido.  

Caso, esteja vivo, reside em que cidade e estado?_______________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

Por quem você foi criado? [Pode assinalar mais de uma alternativa]:  

( ) Mãe; ( ) Pai; ( ) Padrasto  ( ) Madrasta ( ) Avós  ( )Tios  ( ) Irmãos mais velhos; 

 ( ) Madrinha  ( ) Vizinhos       Outros [cite]_______________________________________ 

Qual pessoa participou mais de sua educação/formação? [comente]_________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. CASO TENHA FILHOS, RESPONDA: 

Número de filhos: (___) Meninas (___) Meninos 

Idade de seus filhos [se tiver mais de um filho (a), especifique a idade de cada um]: 

Meninas:____________________________________________________________                                                                       

Meninos: ___________________________________________________________ 

O(s) seu(s) filho(s) estudam em Instituição: ( ) pública ( ) privada ( ) filantrópica 

Nome da(s) instituição(ões):______________________________________________ 
 

Série/ etapa em que estudam:  ( ) Educação Infantil            ( ) Ensino Fundamental 

                                                 ( ) Ensino Médio                  ( )Ensino Superior 
 

4. DEMAIS CONSIDERAÇÕES 

 

Outras considerações e/ou informações que você deseja acrescentar e que acha necessário. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Aceita  participar de outras fases dessa pesquisa?      

                             ( ) Sim          ( ) Não 
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  

Data do preenchimento do questionário ____/____/2018 

  

 

Autorizo a utilização das informações contidas nesse questionário para fins acadêmico-

científicos por tempo indeterminado. Estou ciente que somente os pesquisadores terão acesso 

aos questionários, os resultados serão agrupados, não sendo possível a identificação dos 
informantes. 

 

Data: ____________________ 
 

 

__________________________________________________________________________ 
Assinatura do (a) participante 
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APÊNDICE F – Roteiro de Entrevista com as discentes do curso de Pedagogia da 

FE/UFG 

 

 

Roteiro de Entrevista com as discentes do curso de Pedagogia da FE/UFG 

Nome: _________________________________________________________ 

Data da entrevista ___/_____/2018 

Horário de início __________ Horário de término____________ 

 

Roteiro de entrevista com alunas da Pedagogia – UFG 

1. O que é infância e qual seus significados? 

2. O que é criança e seus significados? 

3. O que é Educação Infantil e seus significados? 

4. Quais atividades você mais se envolveu na infância? 

5. Qual importância dessas atividades na sua constituição como sujeito? 

6. Qual é a importância da brincadeira na infância? Você brincou? De que? 

7. Com quem você morou na sua infância? Quem cuidou de você? 

8. Em relação a sua família, qual é o seu conceito de família?  

9. Você morou com sua família? (quais os integrantes dela?) 

10. Comente um pouco de sua rotina naquela época.  

11. Como foi sua convivência com sua família? (você teve liberdade ou teve uma 

educação autoritária)? 

12. Com quem você mora atualmente? 

13. Seus pais assumiam a mesma responsabilidade na educação dos filhos? Como? 

14. Quem foi o responsável pela sua educação/formação? 

15. Para você, qual é a função da mãe na família? 

16. Para você, qual é a função do pai na família? 

17. Você viveu ou presenciou algum tipo de violência na infância? (os direitos da criança, 

foram garantido na sua infância?) 

18. Voce frequentou alguma instituição de Educação Infantil? O que você pensa sobre 

isso? 

19. O que você mais gostava de fazer na infância?  

20. Qual foi a sua motivação em escolher o Curso de Pedagogia? Quais as suas 

expectativas? 
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APÊNDICE G – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Consentimento da 

Participação na Pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da investigação 

“Infância e Família: relatos de estudantes de pedagogia sobre suas vivências infantis em família” 

que se constitui subprojeto da pesquisa “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: 

história, concepções, projetos e práticas”, sob a responsabilidade do Núcleo de estudos da 

infância em seus diferentes contextos - NEPIEC, sob a coordenação geral da professora Ivone 

Garcia Barbosa. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do (a) pesquisador (a) responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de 

forma alguma. 

Se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (s) 

pesquisador (es) responsável (is), via e-mail dani.lemosb@hotmail.com, por telefone (62) 

3209-6206, e inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do (s) seguinte (s) contato (s) 

telefônico (s): Danielle Lemos Barbosa de Assis (62) 986349640; Ivone Garcia Barbosa 

(orientadora/coordenadora Nepiec) (62) 3209-6206.  

Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

PROJETO: “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, 

projetos e práticas” 

SUBPROJETO: “Infância e Família: relatos de estudantes de pedagogia sobre suas vivências 

infantis em família”.   

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Danielle Lemos Barbosa de Assis 

ORIENTADORA: Professora Drª Ivone Garcia Barbosa 

A presente investigação intitulada “Infância e Família: relatos de estudantes de pedagogia 

sobre suas vivências infantis em família”  é um subprojeto da pesquisa “Políticas públicas e 

educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, a qual é realizada 

pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos 

(NEPIEC) da Faculdade de Educação/UFG, cuja a finalidade de analisar e compreender a 

educação da infância no Estado de Goiás, abrangendo sua história, a constituição de políticas 

públicas, as concepções que a permeiam, bem como os projetos, processos e práticas educativas 

em diferentes contextos.  

O subprojeto que está sendo desenvolvido pela mestranda Danielle Lemos Barbosa de 
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Assis, ligado à linha de pesquisa Formação, Profissionalização Docente e Trabalho Educativo, 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás, tem como objetivo compreender aspectos gerais sobre o papel de família na 

educação da infância na perspectiva de discentes do curso de pedagogia, destacando indícios de 

vivências e experiências nesse processo educativo Para isso, a pesquisa será desenvolvida por meio 

de instrumentos de pesquisa tais como: documentos, questionários, filmagens, registros 

fotográficos e entrevistas, as quais poderão ser gravadas. 

A sua participação nessa pesquisa será de grande importância, pois contribuirá os 

estudos sobre os direitos das crianças e das famílias bem como suas contribuições para a 

Educação Infantil. 

As informações obtidas no presente estudo serão armazenadas no Banco de Dados do 

NEPIEC, para investigações futuras, considerando-se que a importância e a complexidade das 

informações demandam um processo analítico minucioso. Considera-se que sua participação 

não lhe ocasionará riscos éticos ou qualquer prejuízo. Destaca-se que não haverá nenhum tipo 

de pagamento ou gratificação financeira por sua participação. Lembramos que somente as 

pesquisadoras terão acesso aos dados, havendo divulgação de sua identificação somente se você 

consentir. 

Você tem ampla e total liberdade de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado.  

 

 

  

  

 

 

Dra. Ivone Garcia Barbosa 

Coordenadora Geral e Orientadora  

Telefone: 3209-6206 (Nepiec) 

 

 

 

Danielle Lemos Barbosa de Assis 

Mestranda – Pesquisadora Responsável 

Telefone:62 986349640 

Email: dani.lemosb@hotmail.com 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

RG/CPF_____________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar da pesquisa “Infância e Família: relatos de estudantes de pedagogia sobre suas 

vivências infantis em família” vinculada como subprojeto da pesquisa “Políticas públicas e 

educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”. Informo ter mais 

de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora Danielle Lemos Barbosa de 

Assis sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

(  ) Permito a utilização de informações e 

imagens produzidas na pesquisa. 

(  ) Não permito a utilização de 

informações e imagens produzidas na 

pesquisa. 

 

(    ) Autorizo o armazenamento das 

informações no Banco de Dados do 

Nepiec-FE/UFG 

(    ) Não autorizo o armazenamento das 

informações no Banco de Dados do 

Nepiec-FE/UFG 

 

 

---------------------------------, ---------- de ----------------------- de 2018. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) pesquisador (a) responsável 

 

 

 

 


