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RESUMO
O presente trabalho visa discutir a relação família-escola como um problema
envolvendo a questão da gestão democrática. Para isso, tomamos como objeto de pesquisa
uma escola localizada no distrito de Barão Geraldo/Campinas-SP. O objetivo do trabalho
consistiu em analisar como a escola pesquisada faz a inserção das famílias nas suas práticas
cotidianas e se tais práticas requerem especificidades por se tratar de uma escola de educação
infantil. A metodologia utilizada consistiu na elaboração e escrita de um diário de campo, em
que o registro foi feito a partir de diversas situações em que havia a interação entre família e
escola, combinado tal processo com uma pesquisa bibliográfica geral e específica. A partir
disso, foi possível construir reflexões sobre diversos aspectos da educação democrática
envolvendo a relação família-escola presentes na educação infantil no contexto da escola
pesquisada.

PALAVRAS-CHAVE: Educação democrática; Educação Infantil; Relação família-escola.
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MEMORIAL

Nasci em São Paulo e morei no bairro do Ipiranga durante seis anos. Por conta da
marginalidade presente na Rua Jaiba, que existia naquela época, a minha primeira infância se
deu trancada dentro de casa ou dentro da casa de uma amiga, na qual mantenho contato até
hoje. Brincávamos, e fazíamos do quintal um mundo.
Nesta época, minha família era de certa forma unida, em casa morava meu pai
Rubens, minha mãe Cecília, minha irmã mais velha Melissa (com dezesseis anos a mais que
eu), minha irmã do meio, Lilian, (quatro anos mais velha), e eu a caçula. Quando eu nasci,
meus pais já tinham certa idade, ele com 46 anos e ela 42 anos. Meu pai, apesar de ser um
homem muito sábio, estudou apenas até a antiga quarta série. Minha mãe conseguiu terminar
o ensino médio já adulta, através de supletivo. A questão da escolarização dos meus pais,
sobretudo do meu pai, nos impactou nos anos de 1994, quando, por conta da situação política
do Brasil, ele não só perdeu o emprego (1995), como teve inúmeras dificuldades de conseguir
outro, particularmente por causa da sua idade e do nível da sua escolarização. Após isso,
decidiu se aposentar.
Meu pai e minha mãe nasceram e viveram em São Paulo até os anos 2000, porém,
nessa época, após sofrerem três assaltos, praticamente um seguido do outro, ocorrido pelos
assaltantes do próprio bairro, em que perdemos três carros, foi decidido que mudaríamos para
Leme-SP.
Em julho de 2000, antes de nos mudarmos para essa nova cidade, acabei iniciando
meus estudos na antiga Pré-escola, mas por conta da mudança de lugar, tive que ser
transferida para Leme.
A infância em Leme trouxe para minha família a oportunidade de viver, de sermos
crianças felizes, tanto para minha irmã Lilian quanto para mim. A Melissa ficou em São
Paulo, pois havia acabado de passar no vestibular na Universidade Federal de São Paulo. A
vida em Leme também trouxe a oportunidade para os meus pais de terem a tranquilidade que
desejavam, de fazer amigos, de sentar nas calçadas no fim da tarde.
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Portanto, os compromissos familiares por conta da aposentadoria e a mudança de
ambiente se alteraram: as obrigações se transformaram no cuidado das filhas, da casa e em
construir novas sociabilidades. Minha mãe tornou-se muito presente na educação das filhas, e
todas as vezes que a escola a chamava para prestar algum trabalho voluntário, como, por
exemplo, em dia de provas estaduais, ela se oferecia para ficar de fiscal nas salas ou levar os
alunos no banheiro.
Em Leme tivemos uma vivência significativa no projeto intitulado “Escola da
Família” iniciado no ano de 2003. Este projeto consistia em abrir a escola nos finais de
semana para que as famílias e a comunidade do entorno escolar participassem de diversos
cursos ou oficinas que eram oferecidos. Minha mãe viveu intensamenteeste projeto, tendo
aulas de macramê, ponto cruz, manicure, pintura em tela e culinária, especialmente preparar
ovos de páscoas, trufas e tudo relacionado à chocolate. Enquanto ela realizava seus cursos, eu
ficava na escola brincando ou fazendo outros cursos como informática e artesanato, como
ponto russo.
A participação nesse projeto fomentou a proximidade com minha mãe, e
proporcionou que as famílias em si se conhecessem, realizassem amizades, partilhassem suas
diferenças ou compartilhassem coisas em comum, assim como nos proporcionou uma
interação mais suave com a gestão escolar, que também estava presente nos dias do projeto,
abrindo a escola para todos.
Nossa vida em Leme se estendeu até o ano de 2006. Nessa época, eu cursava a
sexta série, mas uma nova mudança de cidade alterou esse cenário: fomos para a cidade de
Praia Grande-SP, para ficar novamente próximos de São Paulo. Era uma feliz mudança, pois
queríamos ficar os mais próximos de minha irmã Melissa e do meu sobrinho, Lucas, que
acabara de nascer. Sentíamos como uma nova fase da vida.
A nova escola apresentou experiências não tão agradáveis, especialmente no
quesito interação família-escola. A escola em que estudei não possuía nenhuma prática de
abertura para as famílias e a comunidade participarem do processo escolar, era um trabalho
totalmente impessoal: bimestralmente ocorriam reuniões de pais e mestres, porém, as famílias
participantes eram sempre as mesmas. Os professores viviam cansados dos alunos, e era
comum ouvir dos alunos reclamações representadas nas seguintes expressões: “você não me
conhece”; “você não sabe com quem está lidando”; “você não sabe onde eu moro”; “você não
conhece a minha mãe” etc.
11

Passados seis anos, em 2012, depois de concluir o ensino médio, escolhi cursar
Pedagogia na Faculdade do Litoral Sul Paulista (FALS), onde consegui uma bolsa de estudos
integral. Foi um processo importante, pois Pedagogia era o curso que eu desejava realizar,
porém, o que começou na FALS, terminou na UNICAMP.
Como o sonho de crescer e ter uma formação de qualidade, que me ajudasse a
atuar frente aos meus anseios com a educação, decidi prestar o vestibular da UNICAMP, no
ano de 2012, tendo sido bem-sucedida no vestibular. Sem ter realizado nenhum cursinho
preparatório e sempre ter estudado em escola pública, busquei no estudo individual e no
auxílio de apostilas, que tinha em casa, o preparo para enfrentar um vestibular, na época
nacional. O que por imensa felicidade, no ano de 2013 iniciei meus estudos na UNICAMP.
Como a situação financeira da minha família não proporcionava meu sustento em
Campinas, desde o segundo dia que mudei pra cá comecei a trabalhar numa escola de
educação infantil, e desde então, nesses cinco anos de graduação, já tendo passado por 4
experiências profissionais, pude perceber que a relação família e escola é muito importante.
Todavia, nesse quesito, poucas instituições a realizam de maneira significativa a fim de
proporcionar uma boa interação e auxiliar as crianças em seu processo de desenvolvimento.
No decorrer do curso, inúmeras vivências teórico-práticas me proporcionaram
variadas experiência. Mas foi, durante um estágio obrigatório, que conheci a escola
pesquisada neste trabalho, e pude pela primeira vez vivenciar uma gestão mais diferenciada e
aberta para a inserção das famílias, o que me proporcionou a clareza de pesquisar mais sobre
o tema: a relação família e escola.
Em agosto de 2016, busquei a orientação do professor Alexandro Paixão,
manifestando minhas indagações e construindo em conjunto um projeto que buscasse
contribuir para a continuidade dos estudos sobre a relação família-escola. Estamos juntos no
caminhar do Trabalho de Conclusão de Cursos a mais tempo do que o estipulado, o que
proporcionou a oportunidade do aprofundamento maior no tema e na proposta. Tendo
começado os estudos teóricos-metodológicos, durante o segundo semestre de 2016, comecei o
ano de 2017, com a bibliografia geral e específica praticamente lida e incorporada à pesquisa,
faltando apenas dar início ao trabalho de campo.
Porém, esse, foi mais difícil do que imaginávamos. A dificuldade maior
enfrentada foi a burocracia para a aceitação da pesquisa no Comitê de Ética-UNICAMP. A
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primeira submissão ocorreu em fevereiro de 2017. Após 5 meses e algumas re-submissões, o
projeto foi aprovado e a pesquisa de campo teve início em Agosto de 2017.
O trabalho foi pensado com a lógica de caminhar pelos âmbitos que cercavam a
escola, buscando estudos e reflexões sobre a educação democrática e como ela se aplica na
escola pesquisada, assim como dialogar com a interação com as famílias na educação infantil,
e dar abertura para ouvir os educadores da escola pesquisada, sobre como eles enxergam e
trabalham com a interação com as famílias.
Pela própria dinâmica que se deu a pesquisa, os dados foram sendo inseridos
durante os capítulos, realizando assim uma reflexão integrada. Todos os nomes utilizados no
trabalho são fictícios para preservar a identidade dos participantes.
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INTRODUÇÃO
Para iniciar a discussão do tema relação família-escola, busco compreender como
que a escola está organizada sociologicamente. Para isso utilizo o ensaio “A Estrutura da
Escola” (1978), de Antonio Candido.
O texto inicialmente se dá através da ideia de que a estrutura administrativa da
escola é deliberada pelo Poder Público, porém, cada escola, apesar de receber diretrizes
iguais, se difere no que diz respeito a sua sociabilidade.1 Sendo assim, o modo como a escola
irá tomar suas decisões ou como ela irá inserir a família, por exemplo, se dará de forma
diferente em cada instituição escolar, pois essa é possuidora de uma dinâmica interna própria.
A sua dinâmica interna dá lugar a formações específicas, mantidas por um sistema de normas
e valores também internamente desenvolvidos.2
A escola apresenta especificidades de socialização de todos os seus atores, tanto
das crianças e adolescentes quanto dos adultos, das famílias e dos seus gestores. Partindo
desse princípio, Antonio Candido discute a ideia dos grupos sociais na escola, que como
expressão da sociedade, ganha em sua extensão a presença dos grupos sociais no seu
desenvolvimento:
No caso da escola, considerando-se a presença duma superordenação racional,
expressa na administração e no ensino, e de uma população imatura com problemas
específicos de ajustamento, torna-se evidente que as relações entre ambas dêem [sic]
lugar a uma diversificação de relações, atitudes, comportamentos e valores.3

Alguns grupos destacados pelo autor são: os grupos de idade, sexo, associativos,
status e de ensino.4
Para esta pesquisa, o grupo idade é fundamental, pois se tratando de uma escola
de educação infantil, com seu funcionamento em salas multietária, terei como analisar as
especificidades da relação família-escola nesta faixa etária.
Além disso, pode-se inserir o grupo familiar para uma análise direta com as
relações escolares. Na verdade, isso não aparece nas proposições de Candido, porém, partindo
de uma pesquisa prévia, encontramos traços destes grupos no que diz respeito à relação
família-escola, e como estes grupos influenciam na sua dinâmica no local estudado.

1

CANDIDO, Antônio. A estrutura da escola. In: PEREIRA, Luís; FORACCHI, Marialice M. (orgs.). Educação
e Sociedade: leituras de sociologia da educação. 9ª Ed. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1978, p. 107
2
Antonio Candido. A estrutura da escola. Op. Cit. p.109
3
Antonio Candido. A estrutura da escola. Op. Cit. p.111 – interpolação por minha conta.
4
Antonio Candido. A estrutura da escola. Op. Cit. p.111-112
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Ainda dialogando com esse autor, trago as ideias de seu texto “A literatura e a
formação do homem”, de 1999. Nesse texto, Candido discute como a literatura pode exercer
uma função “humanizadora” frente à sociedade.
Quando trazemos isso para a realidade escolar, fica claro que as escolhas
bibliográficas que a escola carrega consigo influenciam em seu funcionamento, dizendo muito
sobre as características e a função social que a escola trabalha e se embasa.
Com relação a isso, observo que mais de uma vez, os escritos de Candido
contribuem para um debate que articula escola e família. As escolhas literário-pedagógicas
que a escola faz em seu currículo é muitas vezes pautada na família, nas reuniões entre pais e
mestres etc. Logo, tais literaturas têm uma função social que carece sempre de reflexão.
Partindo dessas ponderações, segundo Candido, há uma dualidade existente na
literatura, no sentido em que ela pode contribuir para a humanização ou para a alienação.
Portanto, dependendo da escolha que se faz, as influências teóricas-literárias serão decisivas
nas práticas escolares, e em última estância na sociedade.5
Em seu outro texto “O direito à literatura”, Candido define o que é humanização:
... o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos, essenciais,
como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da
vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o
cultivo do humor. 6

Para Antonio Candido, formar o homem e contribuir para que ele reconheça a si
mesmo e ao outro é um papel da literatura que depende em grande parte do sistema
educacional, por onde muitas vezes a literatura é transmitida. A humanização é um princípio
democrático-pedagógico e percebemos cada vez mais como ela está presente e orientando as
práticas escolares. Contribuem para esse processo os gestores escolares, mas também os tipos
familiares (pais, mães, avós, avôs, tios, tias, parentes em geral e/ou agregados), sobretudo
quando o assunto é a educação infantil. Contudo, antes de compreendermos esses processos
formativos, precisamos entender como eles se dão, isto é, como se constroem os projetos
pedagógicos de humanização. Partimos da proposição de que eles são construídos na relação
família-escola, algo que carece de reflexão.
Portanto, a partir destas leituras podemos concluir que cada escola é possuidora de
uma função social. Essa função será dada a partir de seu público e dos grupos sociais que
5

CANDIDO, Antônio. A Literatura e a Formação do Homem In: Revista Remate de Males UNICAMP, 1999,
p.84
6
CANDIDO, Antônio. O direito à literatura. In Vários Escritos. 5ª edição. Ed. Ouro sobre azul. Rio de Janeiro
2011, p.182
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fazem parte da escola, assim como a maneira como estes grupos irão ser percebidos e
desenvolvidos no ambiente escolar.
Apesar de toda escola seguir “legislações” comuns, vindas de seu ambiente
externo, a mesma possui uma demanda interna de trabalho. Neste ponto, encontramos a
presença da escolha da literatura pela qual a escola irá se embasar, assim como as demandas
sociais específicas de cada escola, na qual está presente a relação com a família e as crianças.
Sendo assim, a proposta de educação de qualidade para a educação infantil está
presente nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, material esse
publicado no ano de 2006, disponível no site do Ministério da Educação.
Assim, no contexto brasileiro, discutir a qualidade da educação na perspectiva do
respeito à diversidade implica necessariamente enfrentar e encontrar caminhos para
superar as desigualdades no acesso a programas de boa qualidade, que respeitem os
direitos básicos das crianças e de suas famílias, seja qual for sua origem ou condição
social, sem esquecer que, entre esses direitos básicos, se inclui o direito ao respeito
às suas diversas identidades culturais, étnicas e de gênero.7

Esta definição de qualidade conversa com os estudos de Barbosa (2006), que
trabalharei a seguir.
Inicio questionando qual o conceito de qualidade que está sendo proposto,
realizando uma correlação com o tema desta pesquisa. Durante muitos anos, a criança foi
conceituada como alguém pequeno, um ser humano em formação, incapaz de produzir
cultura, somente capaz de receber informações dos adultos e “processá-las”.
Conforme as pesquisas realizadas ao longo dos últimos anos, feitas por
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, psicologia,
antropologia, pedagogia etc., elas fomentam as evidências de que as crianças são possuidoras
de uma formação cultural própria, conhecida como cultura infantil. A assertiva é de Florestan
Fernandes (2004), que diz que existe “uma cultura infantil - uma cultura quase constituída de
elementos culturais, quase exclusivos dos imaturos e caracterizada por sua natureza lúdica
atual, esses elementos são folclóricos”.8 Desse modo, Florestan discute que muito da cultura
infantil provém do mundo dos adultos, porém, as crianças também produzem mudanças desta
realidade transmitida e criam suas próprias brincadeiras, além do seu modo de atuar no
mundo.

7

BRASIL. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. 2006. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparqualvol1.pdf. p.23
8
FERNANDES, Florestan. As trocinhas‟ do Bom Retiro. In: Folclore e mudança social na cidade de São
Paulo. 3ª Ed. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2004, p.246
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Segundo Maria C. S. Barbosa (2006), a escola só conseguirá atingir sua proposta
de suspensão das desigualdades sociais, quando compreender os grupos culturais presentes e
inseri-los em seus meios como sujeitos ativos e participantes.9 Ou seja, quando a educação de
fato se preocupar com o ambiente e a cultura em que ela está inserida, e atender as demandas
trazidas por este meio, quando a educação for pensada para a sociedade representada na
escola, e não mais querer repassar uma cultura convencional, mais sim valorizar a cultura da
família e representá-la em suas práticas, então, quem sabe esta poderá atingir a qualidade.
Durante muito tempo, a escola teve como objetivo transmitir saberes eruditos à
sociedade, porém, não era abrangente a todos. Somente a elite poderia ter acesso e gestar esse
conhecimento. Apesar das “revoluções” que ocorreram no âmbito educacional ao longo dos
anos, quando as classes populares tiveram acesso à educação, sobretudo e em primeiro lugar,
nas sociedades europeias, essa veio como forma de demonstrar uma cultura dominante, e
tentar inserir a população nesta cultura. O desejo de dominar e de moldar o desenvolvimento
cultural e intelectual do povo na direção de objetivos predominantes e seguros permanece
extremamente forte durante o passado, e continua vivo ainda hoje, conforme nos orienta,
guardadas as proporções, sobre o contexto inglês, Edward Thompson.10
Assim, a ideia de realizar um trabalho em conjunto, valorizando a cultura popular
e da família é muito recente no meio educacional, merecendo nossa atenção.
Para se trabalhar a família é fundamental compreender quais são os tipos
familiares, como essa se constituiu, tudo isso, visando quebrar paradigmas e pré-conceitos.
Barbosa nos ajuda a pensar esse ponto:

O capital cultural de uma família não é apenas transmitido pelos pais, mas por várias
pessoas que convivem próximas às crianças, especialmente os irmãos mais velhos,
que propiciam oportunidades para a construção de competências, de interesse e de
valorização das práticas escolares.11

A formação familiar é complexa e sua participação na sociedade e nas instituições
existentes, como a escola, foi e tem sido central. Todavia, durante muito tempo, a escola tem
sido analisada como um sistema formal fechado, quando, na verdade, sua constituição foi
9

BARBOSA. Maria C. S. Culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares: as socializações e a
escolarização no entretecer dessas culturas. In: Educação e Sociedade:Revista de Ciência da Educação. Dossiê
Educação Escolar: os desafios da qualidade. Campinas/SP, v.28, n° 100- Especial, outubro, 2007, p. 1060-1061
10
THOMPSON, Edward Palmer. Os românticos, a Inglaterra na era revolucionária: Educação e Experiência.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 31
11
BARBOSA. Maria C. S. Culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares... Op. Cit. p. 1072
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aberta, sujeita à dinâmica da sociedade, do Estado, da política, da igreja, da família. Todavia,
a relação família e escola, hoje, na educação infantil, parece ser de outra ordem, mais direta,
mais ativa e propedêutica.
Pensando nisso, no papel da família na sociedade de classe, vemos em A origem
da família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels (2002), a forma como a
família ao longo da história da humanidade foi constitutiva da “civilização”. Nessa história
são apresentadas diversas formas de constituição familiar ao redor do mundo. Destas,
encontram-se formas grupais de família (poligamia). Porém, a constituição prevalecente de
matrimônio na atualidade, no Brasil, é a monogamia, ou seja, o matrimônio que é realizado a
partir do comum acordo envolvendo duas pessoas.
Durante a história, encontramos marcas de um sistema capitalista no casamento.
Mesmo com a implementação do matrimônio monogâmico, por muito tempo esses eram
realizados através do benefício financeiro, em que o homem era o possuidor do domínio sobre
a mulher, além de ser o “principal” representante familiar.
Hoje, existem várias constituições familiares. É curioso, na verdade, como em seu
estudo Engels já previa estas mudanças:

A única coisa que se pode responder é que a família deve progredir na medida em
que progrida a sociedade, que deve modificar-se na medida em que a sociedade se
modifique; como sucedeu até agora. A família é produto do sistema social e refletirá
o estado de cultura desse sistema. Tendo a família monogâmica melhorado a partir
dos começos da civilização e, de uma maneira muito notável, nos tempos modernos,
é lícito pelo menos supor que seja capaz de continuar seu aperfeiçoamento até que
chegue à igualdade entre os dois sexos. Se, num futuro remoto, a família
monogâmica não mais atender às exigências sociais, é impossível predizer a
natureza da família que a suceder.12

Portanto, ao falar da família, é importante olhar com a visão do presente, e da
realidade que está ao nosso redor. Tratar da família como a constituição real que
encontraremos na escola, e realizar um trabalho em conjunto, senão livre de julgamentos, pelo
menos orientado para algo mais objetivo. Realizar a modificação da visão em que Engels
previu, para assim a efetivação de um trabalho de qualidade por parte da escola.
A escola enquanto instituição, realizando um trabalho conjunto à família,
segundo Barbosa, pode se potencializar em suas práticas:
Quanto mais a escola conseguir apreender os modos singulares de socialização nas
famílias, mais ela poderá propor formas de agrupamentos, de propostas e de práticas
12

ENGELS, Friedrich. A Origem da família, da propriedade Privada e do Estado: trabalho relacionado com
as investigações de L. H. Morgan. 16. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p.26
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para a inclusão das crianças e criar processos educacionais que articulem as
fronteiras das culturas familiares e das culturas escolares. Promover habilidades de
viver em dois mundos, na interculturalidade, sem capitular frente às desigualdades
sociais, pode sugerir mudanças na cultura escolar. 13

Sendo assim, podemos perceber que a escola da qual estamos precisando, é uma
escola que não seja distante do seu público, ela precisa possuir traços de representatividade
cultural, não só das crianças, sociedade, mas também das famílias, para que a inserção seja
realizada de forma a garantir a qualidade da escola em que estamos falando. É um trabalho a
ser realizado em conjunto, lembrando que a escola não é o único meio de inserção social para
a criança, ela é um dos meios, pois a criança está inserida em diversos grupos, que a auxilia
em sua formação como cidadã.

13

Maria C. S. Barbosa. Culturas escolares..., op. cit., p.1072.
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CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA
Para iniciar a discussão sobre educação democrática, parto do Art.14 da lei
9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nos apresenta:
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes.14

Neste artigo encontra-se a base para a abertura da educação democrática no
âmbito legal. Permite que as escolas realizem o diálogo com a comunidade, a construção
conjunta do projeto político pedagógico e o acesso à comunidade para a participação nas
decisões da escola e seu convívio.
Apresento a definição de comunidade que será utilizada ao longo deste capítulo, a
saber, trata-se da condição de possuir algo em comum,15 isto é, o sentido de “comum” referese à participação direta ou indireta no contexto escolar, sendo as famílias, a vizinhança da
escola, os funcionários, os professores e a gestão, os personagens constitutivos desse
processo. Uma perspectiva complementar a essa é a de que comunidade se refere a um senso
de identidade e características comuns,16 pois, no contexto escolar, essa identidade e
características comuns são essenciais para a construção da educação democrática.
Quando discuto comunidade, coloco este termo na ideia de um grupo de pessoas,
que de alguma forma, em suas relações, possuem algo ou interesse em comum. Também me
refiro aos seres humanos portadores da força do trabalho, capazes de realizar modificações na
natureza e através de atitudes agirem sobre a sua realidade.
A educação democrática aqui referenciada diz respeito em princípio à gestão
escolar democrática. Democrática, pois visa descentralizar o poder do diretor da escola, no
sentido que as decisões legais e pedagógicas da mesma passam a ser construídas através da
atuação conjunta com todo o corpo escolar e a comunidade.
Apesar de a Lei de Diretrizes e Bases garantir a gestão democrática, em inúmeras
instituições escolares esta não é a realidade. A LDB é uma lei do ano de 1996, porém a
14

BRASIL. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em março/2017
15
WILLIAMS, Raymond. Palavras-Chaves: um vocabulário de cultura e sociedade. Perdizes: Boitempo
Editorial, 2007.p.103
16
WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave, op. cit., p.103.
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concepção de gestão democrática ainda gera um estranhamento em algumas instituições,
porque é um processo de democratização17 da educação que ainda está em andamento.
Às vezes a escola assume a postura de um ambiente isolado da sociedade, repleto
de muros e grades, em que o afastamento com a comunidade é inevitável, pois em muitos
casos a escola não dá abertura para a participação no ambiente escolar e como consequência
tem-se o isolamento, não tendo assim uma integralização com a comunidade e os processos de
tomadas de decisões. Esta comunidade pode enxergar a escola como uma instituição em que o
diálogo não é possível, distante de sua realidade, em que sua participação não é bem-vinda.
Essa questão nos remete àquilo que Candido (1978) nos apresentou acerca da
estrutura presente na escola. Claro que o autor está tratando de uma escola e um momento
específico, porém, nos apropriamos de suas ponderações para refletir que: esta estrutura
possui duas dimensões, a externa, que diz respeito às leis e regulamentos que de certa forma
criam similaridades entre as escolas de um determinado país, estado ou município no caso
brasileiro; interna, porque há uma organização administrativa igual para todas as escolas de
determinado tipo, podendo dizer que cada uma delas é diferente da outra, por apresentar
características devidas a sua sociabilidade própria.18 Na dimensão interna é que se encontra a
implementação ou a não implementação de uma gestão democrática, pois a escola é um
sistema de vida própria, que possui em sua organização grupos sociais que contribuem para o
desenvolvimento da dimensão interna da escola, sendo assim, esta pode optar por adotar uma
realidade de difícil acesso à comunidade ou contar com sua contribuição para fomentar um
ambiente coletivo.
Buscando auxílio na legislação, encontramos o art. 205 da Constituição Federal,
que discute a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, sendo essa
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.19
Esse artigo é o primeiro na sessão “Educação” da Constituição Federal, nele é
possível estudar a dicotomia presente na realidade atual, a qual se confunde que a educação é
um direito para a família e não da criança, sendo que a educação e escolarização é um direito
17

A ênfase deste trabalho para o processo de democratização da educação foi embasada nas leis no sentido de
reconhecer uma atmosfera de direitos conquistados, contudo, é importante reconhecer o papel dos movimentos
sociais nesse processo. Agradeço à professora e segunda leitora deste trabalho Carolina de Roig Catini por
apontar essa questão.
18
CANDIDO, Antônio, “A estrutura da escola”, op. cit., p. 107.
19
Vide BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
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da criança. Sobre a educação como dever do Estado e da Família, entende-se que a oferta da
educação deve ser realizada pelo Estado, e a Família se compromete em inserir a criança no
ambiente escolar, na idade obrigatória, que atualmente é a partir dos 04 anos de idade.
Neste artigo, encontramos também uma abertura para a inserção da comunidade e
sociedade no ambiente escolar, uma vez que se diz que a educação será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade. Isso significa que a sociedade pode e deve fazer
parte da realidade escolar e contribuir para seu desenvolvimento no processo de tomadas de
decisões legais e contribuições pedagógicas. Sociedade neste contexto é aquilo a que todos
pertencemos,20 porém, aqui se diferencia de comunidade por abranger mais agentes, não só os
que se relacionam com o contexto escolar. Também encontramos em sociedade o
companheirismo ativo dos membros de uma classe;21 nesta definição a participação da
sociedade nos processos de decisões escolares se legitima.
Ainda na Constituição Federal o art. 206, inciso VI, apresenta a educação como
oferta de uma gestão democrática no âmbito legal.22 A partir daí, vemos reforçado o que foi
destacado: a gestão democrática e participação da comunidade nos processos de tomadas de
decisões escolares são fundamentais.
Assim, se a escola visa trabalhar com a democracia de maneira que a comunidade
esteja representada e ativa dentro dos diálogos escolares, buscando assim uma escola que
atenda as demandas trazidas de maneira conjunta, ela precisa estar aberta ao diálogo com a
comunidade.
Na escola pesquisada têm-se a abertura para a inserção das famílias tanto nos
aspectos administrativos quanto pedagógicos. Durante a pesquisa pode-se observar diversos
momentos em que a escola se mostra disponível. Uma postura adotada diariamente pela
equipe gestora é a recepção diária às famílias e crianças no portão da escola, proporcionando
um momento de interação e acolhimento das famílias:
[Em conversa com a bibliotecária Ivone] essa diz que mesmo quando a escola
enfrentou o problema da gestora Sophia ficar sozinha na gestão no ano anterior
[2016], todos os dias ou a Ivone ou a Sophia estavam no portão, porque isso é algo
que estabelece proximidade e acessibilidade com as famílias e as crianças. Nesse
momento com alguém recepcionando, as famílias tiram as dúvidas e percebem que
sempre há pessoas na escola disposto a atender. Estar todos os dias no portão faz
com que as famílias percebam a disposição para atendê-los e quando, por um acaso
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
21

22

não há ninguém, eles (as famílias) entendem que algo ocorreu, não se tratando de
um descaso.23

Os professores também destacam essa abertura que a escola proporciona na hora
da entrada e da saída das crianças, pois são as famílias que as levam e buscam até suas salas,
com exceção daquelas que vêm de transporte escolar - nesse caso quem as levam e buscam
são os perueiros e monitores. É nesse momento que as famílias conversam com os professores
sobre algumas questões das crianças, seja no cuidado, seja compartilhamento de dúvidas,
proporcionando um momento de interação e conhecimento de algumas questões importantes
para o trabalho pedagógico:
[Em conversa com a professora Joana] Ela consegue manter uma bom diálogo com
as famílias o ano todo, sempre atendendo-as no horário de entrada e de saída, pois é
um momento importante em que ela pode relatar suas práticas, receber feedback ou
ter informações importantes das crianças naquele dia.24

Outros momentos de abertura são oferecidos pela escola, como as reuniões do
Conselho Escolar, atendimentos prestados diariamente às famílias e à comunidade,
atendimento via telefone, festa da família, reuniões trimestrais coletivas entre famílias e
professores, reuniões individuais com as famílias quando solicitado por ambas as partes
(professores e família), ou seja, trata-se de assuntos diversos.
Há também a abertura para o acolhimento de estagiários que procuram a escola,
não só do curso de pedagogia, mas de outras áreas como dança e artes, por exemplo. Os
estagiários não só são acolhidos como também suas ideias, quando necessárias, são levadas à
frente e discutidas na reunião do Trabalho Docente Coletivo (TDC), que auxiliam na
construção de projetos e intervenções pedagógicas para a escola.
A interação com as famílias é bastante aberta no que tange ao oferecimento de
oficinas, como a de capoeira, tanto que, num contexto específico, houve um pai de uma
criança que foi convidado para realizar esse trabalho artístico, com o objetivo de introduzir o
assunto da cultura afro-brasileira entre as crianças, visando atender o Projeto Pedagógico (PP)
da escola. Assim como os pais do Conselho que atuaram na Festa da Família oferecendo a
oficina da “engenhoca”. Foi um trabalho realizado conjuntamente com crianças, famílias e
comunidade, sendo que na ocasião foi construído um tipo de brinquedo com material de

23
24

Cf. Diário de Campo, p. 44 – interpolação minha.
Cf. Diário de Campo, p. 32 – interpolação minha.
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papelão, chamado popularmente de “spinner”.25 Havia também outras participações na Festa
da Família, como a mãe Bianca realizando o trabalho com plantação de mudas, a mãe Valéria,
responsável pela gincana, e a mãe Manoela, que se dispôs a vender empanadas com um preço
mais acessível no dia da festa. Todas as segundas-feiras um grupo de mães vão até a escola
cuidar e preparar a terra da horta.
Segundo a equipe gestora, se a escola sabe trabalhar com a comunidade, seu
trabalho fica mais abrangente, pois dentro de uma escola e seu entorno se têm diversas
famílias, contextos, pluralidades em que sabendo dialogar, pode ser revertido em vivências
para a escola em todos os âmbitos.
O município de Campinas possui a lei 6662 de 10 de outubro de 1991, em que
dispõe sobre a formação e responsabilidades do Conselho Escolar no município. Em seu
Art.5:
O conselho de Escola será um centro permanente de debates e articulação entre os
vários setores da escola. Tendo em vista o atendimento das necessidades comuns e
solução dos conflitos que possam interferir no funcionamento da escola e dos
problemas administrativos e pedagógicos que esta enfrenta.26

Na escola pesquisada o Conselho Escolar conta com 20 conselheiros, sendo esses,
a diretora que é membro nato, um especialista de educação, um funcionário, oito docentes e
dez pais de crianças. A escolha dos conselheiros é realizada através de votação por categoria,
professores só podem votar em professores, famílias só podem votar em famílias etc.
A candidatura para o Conselho é realizada na escola, na primeira reunião do ano
letivo, no mês de fevereiro. O encontro inicia-se com todas as famílias no salão multiuso da
escola para a apresentação de toda a equipe (professores, gestores e funcionários) e para
estabelecer os combinados da escola. Nesse momento, as famílias são convidadas a participar
do conselho, quem se candidata recebe um papel em que escreve seus dados para ir à votação,
as famílias que já fizeram parte do conselho no ano anterior também são convidadas a se
reinscreverem. A votação do Conselho na escola ocorreu em março desse ano.
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Cada reunião possui uma pauta a ser discutida. Na reunião assistida por mim,
enquanto pesquisadora, a primeira pauta era a avaliação do trabalho pedagógico da escola de
acordo com o projeto pedagógico. Sobre essa pauta, um pai aqui chamado de Rogério,
questionou como o trabalho com a valorização da cultura afro-brasileira estava sendo
realizado na escola. Seguidamente, tivemos a resposta da diretora:
[...] o trabalho com a cultura afro-brasileira é regulamentado pela Lei Federal
10.639, que traz a obrigatoriedade do trabalho com a cultura desde a educação
infantil. Na escola ela está sendo passada às crianças através das aulas de capoeira, a
abordagem é feita através da história e do corpo. A professora Amanda diz que o
trabalho na educação infantil está construindo nas crianças uma memória, e que no
futuro, quando a criança for mais velha, ao entrar em contato novamente com a
capoeira e com a cultura afro-brasileira, ela irá se lembrar através da memória
corporal construída, porém agora, o importante é o trabalho corporal realizado com
as crianças, e não conceitos históricos e explicações mais determinadas.27

A diretora também expos ao Conselho que o trabalho com a educação infantil está
bastante voltado à construção da identidade, e que a tarefa da escola é valorizá-la.
Influenciada, talvez, pela UNICAMP, por se tratar de uma escola localizada num bairro
universitário, e que recebe populações de estudantes, professores e funcionários de diversos
lugares do mundo, a escola acaba recebendo um conjunto de crianças e famílias de diferentes
localidades nacionais e internacionais, especialmente de regiões cuja cultura afro é
predominante, logo, a escola precisa se preocupar com a identidade desses grupos de
estrangeiros também. Por isso, a escola acabou realizando uma oficina de tranças nos cabelos,
para que as crianças pudessem valorizar quem elas são, para que se gostem e se achem
bonitas. Há também uma caixa de livros sobre cultura afro-brasileira que é trabalhado com as
crianças afim de que elas se sintam representadas na escola.
Dado a efetividade dessa ação, será realizado para o próximo projeto pedagógico
o trabalho com a cultura Américo-Hispânica, pela quantidade de crianças que vieram da
América espanhola.
O Projeto Pedagógico da escola está online, porém, ele não é de acesso público
livre e direto, sendo que toda família para ter acesso a ele, precisa se deslocar até a escola para
que a equipe responsável acesse o site, com o login e senha fornecido e controlado pela
escola. É no Conselho que se tem a oportunidade de avaliá-lo diretamente, porém esse
representa dez famílias num universo de quase trezentas famílias. Por isso a escola precisa
inserir as demais famílias em outras formas de comunicação para que essas também
participem e avaliem a escola.
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A pesquisa na instituição foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2017,
sendo assim, não foi possível observar o processo de construção ou adequação do PP que
geralmente ocorre no início do ano. O que é possível observar, a partir da leitura do PP, que
há uma preocupação da escola em inserir a comunidade em seu convívio, sendo que isso
aparece como meta a ser alcançada:
Meta 1- Complementar e compartilhar a educação e cuidado das crianças com as
famílias, de forma integrada e proporcionando às crianças o acesso aos bens
culturais historicamente construídos, à vivência da ludicidade e à garantia dos seus
direitos à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira e à interação com outras crianças.
Meta 6- Propiciar relações positivas entre a escola, crianças e suas famílias, bem
como seu acolhimento e escuta, respeitando as diferentes formas de constituições
familiares e propiciando uma boa comunicação e uma gestão participativa. 28

Sobre as ações a serem realizadas para que a meta seja alcançada:
Meta1- Propiciar eventos na escola com a participação das famílias para troca de
experiências, vivências, oficinas e rodas de conversas temáticas com profissionais
habilitados.
Meta 6- Propiciar momentos de participação e escuta das crianças para elaboração
de metas e sugestões ao PP da escola. Aprimorar a comunicação com as famílias
(painéis, blog, jornal e bilhetes). Acolher diariamente as famílias nos horários de
entrada. Proporcionar a escuta às famílias que necessitam falar com as professoras
nos horários de entrada e saída das crianças, sempre que possível ou agendar
conversas individuais nos TDI‘s.29

Essas ações foram percebidas e ao mesmo tempo se concretizando durante o
tempo da pesquisa. Diversas situações registradas no diário de campo demonstraram que a
escola estava preocupada em inserir as famílias por vários meios de comunicação, seja nos
murais, nas reuniões de Trabalho Docente Individual, seja na atenção dada a todos no
atendimento ao telefone, buscando prestar um atencioso serviço, o mesmo acontecendo
àqueles que vinham até a escola buscar ajuda ou tirar alguma dúvida. Sempre havia
disposição e preocupação em realizar a festa da família.
Estes exemplos dados referem-se à escola pesquisada, porém, podemos aventar
que a educação, em termos gerais, nem sempre é construída com atitudes democráticas, ao
contrário. Muitas vezes a escola é pensada a partir dos interesses de quem está no poder, não
sendo construída coletivamente através de processos democráticos que busquem olhar para
problemas reais. Somente quem os conhece pode enfrenta-los, pois geralmente quem está no
poder, desconhece os problemas reais da educação, agindo de acordo com seus interesses, o
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que acaba gerando inúmeros descontentamentos por não representar o coletivo. As pessoas
tornam-se “engrenagens” para se encaixar no que está imposto. Quem não se encaixa, nesta
lógica, é excluído, vivendo em condições bastante precárias. Porém, mesmo em condições
precárias, os “excluídos” estão presentes na sociedade, e criam sua própria participação na
realidade.
Raymond Williams, em um dos ensaios reunidos no livro Recursos da Esperança,
inicia a discussão que percorre o âmbito da existência de uma cultura democrática. Williams
diz que toda a sociedade é possuidora de uma cultura, um modo de vida próprio, contendo
elementos presentes em todas as culturas, ou seja, apesar de cada sociedade possuir uma
cultura, há elementos comuns entre elas, mesmo que na prática isso ocorra de maneira
diferente, por exemplo, como a forma que cada sociedade representa sua arte.30 A ideia de se
possuir uma cultura comum, porém, vai além do pensamento acima destacado. É evidente que
toda a sociedade é possuidora de cultura, mas a ideia de cultura comum, defendida por
Williams, é aquela que efetivamente é construída através dos membros de determinada
sociedade, e que de certa forma represente e contemple a todos, sendo esta discutida,
modificada, conversada, sempre que houver necessidade.31
Seguindo o pensamento de que a sociedade ao longo dos anos passou a seguir o
que está imposto pelo poder, sem muita possibilidade de questionamento, sendo sua força de
trabalho mais valorizada do que seu caráter enquanto ser humano, Williams defende que o
meio pelo qual poderemos resgatar o lado humano da sociedade é através do processo
educacional, da produção de uma cultura comum, que visa uma educação democrática e
participativa.32
Sendo assim, se enxergarmos a escola como uma das formas de existência da
sociedade, podemos pensar que dentro dela produzimos uma cultura comum, coletiva, logo,
estaríamos caminhando para o trabalho com a educação democrática participativa, isto é,
criando um ambiente representativo e descentralizado, comum a todos, podemos sugerir,
guardadas as proporções, a partir da perspectiva de Williams.
Partindo dessas ponderações acerca de uma cultura democrática, sem pretender
espelhar a realidade inglesa discutida por Williams na realidade local de Campinas, vemos
que suas ideias sobre cultura e democracia podem nos inspirar a pensar a gestão democrática
no município, atentando para um caso particular.
30
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Ocorreu no final de agosto, início de setembro, uma demanda específica para a
escola pesquisada: a pedido da prefeitura do Município de Campinas, a escola deveria ter uma
pausa de 1h50min, ao invés de 1h30min, entre um período e outro. O objetivo era ampliar o
tempo destinado à formação docente (Trabalho Docente Coletivo) para que esse fosse mais
produtivo. Em resposta, a direção propôs iniciar o período da manhã 10 minutos mais cedo, e
o período da tarde 10 minutos mais tarde. Porém, não foi uma decisão que coube somente à
direção, mas também ao Conselho, às famílias e aos perueiros que atendiam a escola, criando
uma oportunidade para a realização da gestão “mais” democrática.
Como é uma medida que precisa ser implementada para o início de 2018, a escola
iniciou um movimento de conversa com as famílias, com os perueiros e com o Conselho para
aprovar o novo horário. Em uma das conversas foi possível perceber a seguinte situação:

Perueiro e pai da escola é chamado pela direção para conversar sobre o
funcionamento da perua para o ano de 2018, uma vez que a escola terá a necessidade
de alterar o horário de funcionamento. Quando o pai chegou à sala da direção, houve
uma preocupação da gestão em perguntar se o filho dele tinha melhorado da crise de
asma, aproveitaram para orientar o pai, para que todas as vezes que o filho fosse se
ausentar da escola ele pudesse comunica-la, para que assim a falta fosse justificada.
O pai disse que não sabia que precisava justificar todas as faltas, que somente uma
vez valia para todas as faltas do ano já que se tratava de um caso de asma.33

Na necessidade de realizar uma mudança que vem de uma demanda externa da
escola, todos os agentes que se envolvem na situação são considerados no processo da tomada
da decisão, e dentro desse processo a ideia do comum e do familiar se remete à fala do pai, em
que demonstra a escola quase como uma extensão da sua família. Assim, uma vez que a
professora sabe que a criança tem asma, todas às vezes que a criança faltar pode ser por esse
motivo, nem precisaria ser avisado novamente.
A simplicidade e a familiaridade que o pai demonstra com a escola pode ser
proveniente da cultura comum construída entre escola e família. Trata-se de um sentimento
em comum, vide a falta de limite por parte do pai, que sente a escola como extensão das suas
relações pessoais e afetivas. Contudo, apesar de se ter essa relação, a escola responde ao caso
dizendo que pode haver outros motivos de falta da criança, e que é necessário que se avise
todas às vezes para que possa ser justificado. Isto é, o convite da escola é que as relações entre
a família e a escola sejam as mais objetivas, sem abrir mão do zelo, do cuidado, da atenção
que presa a instituição. A gestão democrática passa pela interação entre família, bairro,
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comunidade e instituição escolar, contudo, essa relação mútua é marcada pelos processos
pedagógicos mais variados e críticos, conforme nos ensina Paulo Freire.
Lemos em Paulo Freire (1996) que, nós, seres humanos, somos sujeitos
condicionados, porém não determinados às diferentes situações.34 Não devemos nos enxergar
assim, mas impulsionados para mudanças. Isso significa que se as condições de trabalho são
precárias ou até mesmo as condições humanas se fazem de uma maneira humilhante, nós,
enquanto seres humanos, através de uma educação libertadora, podemos lutar para mudar
estas condições. A mudança se dá através de uma prática conjunta, que constrói o
conhecimento concomitante com o educando e estimula o desenvolvimento da criticidade,
promovendo assim uma educação transformadora.
O papel da educação democrática não é reproduzir os pensamentos das grandes
massas, impor verdades, cultivar as desigualdades sociais. A educação democrática torna-se
libertadora, pelo modo de respeitar os seres humanos, respeitar as diversidades, dialogar a
respeito de tudo, reconhecer que ninguém é o dono da verdade, que todos são capazes de
aprender e ensinar. Compreender que o mundo e as pessoas não são uma massa homogênea,
que a diversidade de pensamentos e culturas presente é que torna o mundo possuidor de
grandezas.
As grandes massas impõem de certa forma na sociedade algumas visões que
cercam a realidade escolar, e algumas escolas, podemos sugerir, fomentam o trabalho
superficial com questões ou temas. A seguir darei um exemplo de uma situação que ocorreu
na escola pesquisada, para exemplificar como a instituição trabalhou com a diversidade e
questionamentos que apareceram ano a ano:
A Clara [orientadora pedagógica] me retratou que neste ano, uma mãe do Conselho
veio questioná-la por causa das datas comemorativas na escola. Disse que
primeiramente agradeceu a mãe, pois é fundamental os apontamentos das famílias
para reavaliar o trabalho pedagógico da escola. O primeiro passo na conversa se deu
com o acolhimento da mãe, sendo que a Clara ouviu tudo que a mãe tinha para
dizer, e após ouvir a mãe, iniciou um trabalho de reconstrução ou desconstrução
explicando o porquê de algumas datas comemorativas e como a escola trabalha com
elas. Por exemplo, dia do índio, se a mãe quer que trabalhe o dia do índio, pintando
as crianças e colocando uma pena na cabeça, a escola não vai fazer isso, pois não
concorda. Agora se a mãe quer que se trabalhe com a questão de luta e história
indígena no Brasil, isso está no projeto da escola, e é um tema a ser trabalhado o ano
todo.35
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Essa cena fomenta novamente a abertura que a escola proporciona para o diálogo
com as famílias e o questionamento do trabalho pedagógico, porém, é sempre bom lembrar
que o trabalho com a educação democrática privilegia a construção, o que significa que por
ambas as partes, o que foi dito não se torna uma verdade absoluta, mas sim modos de pensar e
repensar questões buscando, num centro de educação infantil, a constituição de um trabalho
significativo e que contribua para vivências críticas desde a infância.
Atualmente, se a escola de educação infantil trabalhar com o “dia do índio”, no
dia 19 de abril, pintando as crianças e tratando os índios como pessoas que viveram no Brasil,
sem a apresentação da realidade indígena, lutas indígenas, que estão presentes até os dias
atuais, a constituição de uma visão crítica não será realizada.
Em complemento, para se discutir como a educação democrática pode se
constituir, é preciso que o educador possua práticas democráticas ou progressistas. Não há
uma fórmula ou formação que possa ser realizada para se tornar um educador democrático,
esse precisa exercer na sua prática pedagógica sua democracia. O educador democrático não
pode negar-se o dever de na sua prática docente reforçar a capacidade crítica do educando,
sua curiosidade, sua insubmissão.36
Partindo da perspectiva de Freire, vemos, portanto, que ele defende a ideia da
construção da aprendizagem a partir do mundo, e não da submissão frente aos objetos deste
mundo. É necessário instigar a curiosidade dos educandos, fazer com que eles sejam
questionadores, instigadores, pesquisadores e possuidores de um pensamento crítico. Que eles
se percebam como seres humanos que formam o mundo, que o compõe, que agem sobre ele,
pois este não é estático, e isso se dá através das ações do homem sobre a realidade em que
vive.
É importante que o educador não queira impor seus conhecimentos, não encare o
processo educativo como um mero cumpridor de currículo, mas sim como um exercício de
cidadania, de educação, de sociedade, que de uma forma conjunta seja construído novas
formas de aprender, bem como novos conhecimentos, ou seja, o educador tem que ser um
verdadeiro mediador. Isso não significa que o processo educativo não necessite de empenho,
de método ou de austeridade, pelo contrário. Porém, para esta educação isso ocorre de
maneira participativa e dialógica, em que os educandos são os principais autores, e sem eles
nada disso seria possível.
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A mesma ideia percorre no âmbito da gestão: se decisões se tornam impostas por
uma minoria, sem participação, se a comunidade não tem acesso às informações da escola, ou
quando tem não questionam estas informações, aceitando elas como verdade absoluta, é
impossível pensar em uma educação democrática. O exemplo acima citado, em que um pai
questiona o trabalho da escola com a cultura afro brasileira, poderia contemplar aquilo que
Freire discute. Digo isso, pensando naquilo que está representado no PP da escola, em que as
famílias podem questionar o trabalho com esse tema ou outros que possam aparecer, por isso
a escola proporciona uma relativa avaliação democrática do PP. Relativa porque são apenas
dez famílias participantes do Conselho, frente a trezentas existentes, conforme destacamos.
O ideal é que fossem apresentadas à comunidade escolar (famílias, funcionários,
professores, gestores, vizinhança etc.) as diretrizes curriculares, a burocracia escolar, as
demandas, entre outras coisas, permitindo assim que “todos” tivessem participação e voz de
ação dentro da escola. Tratar-se-ia de uma atitude questionadora, combativa, dialógica, isto é,
uma pedagogia da indignação, tal como sugere Paulo Freire.
Pensando nesta educação, e agindo para que ela ocorra, teremos como
consequência, segundo Freire, “educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente
curiosos, humildes e persistentes”.37
Outra consequência do processo de educação democrática é a autonomia, também
discutida por Freire. Tendo como forma de educação, uma educação bancária, pautada na
violência do capital, não libertadora, é praticamente impossível que os sujeitos se tornem
autônomos em suas atitudes.
Autonomia condiz com agir por si mesmo, agir em prol da coletividade, agir com
criticidade contra as injustiças, agir com responsabilidade. Porém, para a construção desta
autonomia é necessário que um trabalho seja realizado, partindo da educação democrática
desde muito cedo, construindo processos autônomos, com liberdade para as crianças,
adolescentes e adultos participarem dos processos de tomadas de decisões; desde as decisões
mais simples, como a escolha de estratégias de estudo, até as decisões mais complexas, como
a de cunho político.
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A autonomia desenvolvida com as crianças pela escola pesquisada encontra-se em
três esferas: a primeira é desde cedo trabalhar com as crianças a responsabilidade para com os
seus pertences - a apresentação desse item será realizado com mais detalhes no segundo
capítulo deste trabalho; a segunda esfera é a autonomia trabalhada na escola dando voz às
crianças para que melhorias dessa possam ocorrer, sendo que isso é realizado através da
“reunião das crianças”, dando assim para elas pequenas responsabilidades e oportunidade para
pensar em questões que já lhe cabem:
Cada turma da escola escolhe um representante e esses representantes conversam
com sua turma para discutir o que eles percebem que é necessário melhorar na
escola, ou quais as festas eles querem que tenha na escola ou o que eles gostariam
que a escola tivesse. Em reunião com a diretora Sophia eles conversam sobre as
questões solicitadas, e o que eles conversam ou demonstram em forma de desenhos
é apresentado na Reunião do Conselho para ver o que será aprovado ou não, depois
disso é dado um feedback às crianças. Por exemplo, as festas, as crianças deram a
sugestão da festa dos doces, e a escola disse para eles que isso não vai poder ser
feito. Outra coisa como compra de brinquedos para o parque, ou sugestões para o
uso da piscina, se o Conselho aprovar é realizado a fim de melhoria dos espaços da
escola.38

Realizando este movimento as crianças fortalecem sua autonomia e noção de ação
sobre a realidade que está ao seu redor, hoje, contribuem para as decisões de sua escola. No
entanto, se esse processo for contínuo, futuramente elas contribuirão para mais processos de
decisões coletivas em que sua autonomia será fortalecida.
A terceira esfera diz respeito ao funcionamento da escola ao favorecer a liberdade
de escolha das crianças para qual ateliê deseja ir num dia qualquer. As falas de três mães na
reunião do conselho demonstram como elas estão percebendo essa liberdade e a construção da
autonomia das crianças:
Mãe Manoela diz que a escola é “rica” e o filho aprende sempre tanta coisa. A Mãe
Bianca completa dizendo que na escola, apesar da liberdade, tem uma rotina e a
escola é muito “rica”, diz que sua filha desenvolveu muito sua independência, pois
na outra escola não existia essa liberdade, diz que é impressionante como funciona,
porque há uma liberdade, mas também há uma rotina e organização, como por
exemplo, na hora de guardar os brinquedos, eles têm a liberdade de pegar, mas a
responsabilidade de guardar. Mãe Anelise completa dizendo que é uma liberdade
consciente dentro de uma rotina. 39

Sendo assim, vemos que a autonomia e liberdade infantil se constroem dentro de
processo de formação humana bastante sutil, mas transformador. Então, a escola necessita
contribuir para este processo, trabalhando com a educação democrática e participativa,
voltada para a construção conjunta de conhecimentos.
38
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Partindo dessas ponderações, a necessidade de um trabalho educacional mais
democrático é essencial, percorre longo anos, diferentes histórias, em diversos contextos
culturais e sociais, como os que foram apresentados neste capítulo, seja quando tematizado a
realidade brasileira na perspectiva de Freire, seja a inglesa de Williams, que foram aqui
combinadas, a despeito das realidades radicalmente opostas, para se pensar uma necessidade
em comum, que é a presença de um trabalho pedagógico mais democrático e participativo na
sociedade, visando o desenvolvimento da autonomia e o resgate da humanidade nas propostas
educacionais, bem como o desenvolvimento de um pensamento que vise modificar e agir
sobre as injustiças do mundo, trabalhar para que a realidade seja construída para todos, e não
para um pequeno número de pessoas. Aplicando a democracia de fato não só em escolas, mas
em todos os espaços de convivência.
Olhando em âmbito legal, a possibilidade desta forma democrática de trabalho nas
escolas existe, porém, sua aplicação ainda está em processo de democratização. Isso faz com
que existam várias realidades de ensino, gestão, e cada instituição apesar de possuir elementos
em comum, esses ainda necessitam ser cumpridos e trabalhados de formas diferentes.
A escrita deste capítulo realizou uma construção do que se pode entender sobre
educação democrática, e como a escola pesquisada contribui em ações para que seus
processos de tomadas de decisões tanto administrativos quanto pedagógicos sejam
democráticos. O trabalho segue dando continuidade à pesquisa em outros aspectos para se
compreender como as relações com a família e comunidade contribuem e se constituem no
centro de educação infantil pesquisado.

33

CAPÍTULO 2: A EDUCAÇÃO INFANTIL E A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

A escola pesquisada está localizada no distrito de Barão Geraldo na cidade de
Campinas/SP. O próprio histórico da escola conta um pouco sobre a educação infantil no
Brasil. A escola foi fundada no ano 1969, em plena ditadura militar, e funcionava,
inicialmente, como Parque Infantil: tinham como o objetivo atender crianças no contra turno
escolar, a fim de proporcionar vivências recreativas, educativas e assistencialistas, geralmente
localizavam-se perto de grandes indústrias para atender os filhos dos funcionários. Em geral,
os parques infantis eram espaços muito grandes, o que reflete na infraestrutura da escola hoje,
que possui três parques infantis bem equipados com brinquedos para as crianças, um teatro de
arena com parede de escalada e uma piscina utilizada regularmente pelas crianças e
professores.
Ao longo da história da escola constituíram-se parcerias com a Prefeitura
Municipal de Campinas e com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), o que fez
em conjunto com os desejos de professores e da gestão da escola que possuíam uma
vanguarda freinetiana voltada à implantação do “Projeto Ateliê” no ano de 2015.
Atualmente, a escola atende cerca de 350 crianças em salas multietárias de 3 a 6
anos. A escola possui quatro ateliês temáticos: a sala azul, sala do movimento, equipada com
espelho, fantasias, tatame e objetos que proporcionam o trabalho com o movimento do corpo;
a sala verde, mais conhecida como a sala da arte, equipada com muitos materiais que
possibilitam às crianças a realização de trabalhos artísticos; a sala lilás é a sala da ciência e
tecnologia, equipada com computadores e impressoras, além do acervo de conchas, areais e
insetos que a escola, junto com as crianças e as famílias, está construindo; também possui
globo terrestre e esqueleto; por último a sala amarela, a sala do faz de conta, equipada com
inúmeros brinquedos para as crianças desenvolverem sua imaginação. A escola também
possui duas salas que não participam do projeto Ateliê equipadas com mesas, brinquedos,
jogos e livros e uma sala de recursos multifuncionais.
O diferencial da escola é que o trabalho com os Ateliês é realizado de forma em
que a criança escolhe para qual ambiente deseja ir em determinado dia. Os professores
também mudam de lugar, pois cada dia estão em um ateliê diferente proporcionando
atividades para as crianças. Deste modo, há o momento inicial na rotina das crianças que elas
estão junto com sua turma para a conversa na hora da roda e apresentação da rotina, logo após
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isso, as crianças têm um momento compartilhado no parque, em seguida escolhem para qual
ateliê desejam ir, onde desenvolverão as atividades planejadas, em seguida, junto com seus
professores, caminham para o lanche e higienização, encerrando o dia desenvolvendo alguma
atividade com sua turma em sua sala ou brincando no parque. Para a escola instituir esse
projeto, e desenvolver seu trabalho com todas as crianças, essa operou com a seguinte
concepção de criança:
Construímos esse projeto norteadas pela concepção da criança enquanto sujeito
histórico e de direitos, capazes, produtoras de culturas, que constrói sua identidade
pessoal e coletiva nas relações que entre crianças e crianças e crianças e adultos.
Outro objetivo desse projeto é promover o protagonismo das crianças, considerando
seu caráter criador, inventor e transgressor. O trabalho com os ateliês, sob nosso
ponto de vista, busca quebrar o isolamento, constituindo um grupo cooperativo,
sendo todos responsáveis pelas crianças e possibilita construirmos juntas –
professoras e crianças – uma nova estrutura organizacional das atividades escolares.
O trabalho também visa reconhecer as especificidades etárias, as singularidades
individuais e coletivas das crianças e, ao mesmo tempo, promover interações entre
crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades. Além do trabalho ateliês,
outras atividades acontecem paralelamente, tais como: biblioteca, piscina, passeios
culturais, festa dos aniversariantes, parque, tempo para o trabalho específico da sua
turma.40

A partir da concepção apresentada acima, é possível perceber que a escola
trabalha a criança como agente de seu processo de conhecimento e a escola como mediadora
que proporciona em diferentes aspectos, ambientes e vivências, as condições para que ela se
desenvolva e experimente a realidade ao seu redor, a fim de que ela seja o protagonista de seu
conhecimento. Essa concepção estende-se não só para as turmas participantes do projeto, mas
para todas as crianças e turmas da escola.
A concepção de criança trabalhada pela escola é considerada uma concepção
atual, uma vez que começou a ser implementada na legislação junto com o processo de
democratização que o Brasil enfrentou na década de 1990. Este processo definiu a infância
como uma fase definitivamente distinta da fase adulta. Apesar das leis da década de 1990
terem sofrido alterações, elas permanecem em vigência até os dias de hoje.
O Estatuto da Criança e do Adolescente classifica a criança até os doze anos de
idade e adolescente até os dezoito anos de idade, visando regulamentar em artigos muitos
aspectos que dizem respeito ao direito, deveres e proteção da criança e adolescente, em
diferentes contextos da sociedade, como, por exemplo, o familiar, o social e o penal, assim
como garantia de acesso à cultura, à escola, ao esporte, ao lazer e respeito à liberdade.
40
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Foi também na década de 1990 que o Estado e a família passaram a assumir a
responsabilidade de proporcionar a criança o acesso à educação escolar e à garantia de seus
diretos:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.41

No artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que rege a educação nacional do
país, também deposita no Estado e na Família o papel de inserção da criança em seu contexto
educacional e social afim da garantia de todos os seus direitos. Estabelece princípios para o
trabalho com a educação infantil, que hoje a partir dos quatro anos é obrigatória.42
Com o estatuto e a LDB, questões antes presentes na história da criança no Brasil,
como por exemplo, as crianças que assumiam funções de adultos muito precocemente, para as
crianças pobres, o descaso familiar que ocorria até as leis, tenderam a diminuir. Porém, até
hoje essas práticas estão presentes na nossa sociedade, pois nem tudo da lei se aplica como
deveria ser. A infância e adolescência discutida em lei, na qual a escola pesquisada trabalha e
respeita, deveria ser de acesso a todas as crianças do Brasil, mas, infelizmente, muitas ainda
estão expostas ao descaso social, vivendo sem que seus direitos sejam garantidos.
No volume1 do Referencial Curricular Nacional para a educação infantil de 1998,
encontramos orientações para o trabalho pedagógico a ser realizado com a educação infantil,
também se encontra uma discussão sobre o que é ser criança:
As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que
sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que
estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio que as
circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem,
as relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as
condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e desejos. No processo de
construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes linguagens
e exercem a capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses originais sobre
aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem o
conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o
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meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas
sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação.43

O trabalho regulamentado com a educação infantil, fomenta novamente as atuais
concepções de infância que estão presentes nas escolas brasileiras. Com a dimensão que o
país e cada estado e município possui, somado às suas pluralidades culturais, é impossível que
a mesma concepção esteja presente em todas as regiões e escolas, porém, hoje o trabalho com
a educação infantil reconhece a infância como uma fase importante e fundamental para o
desenvolvimento da criança, que requer um trabalho pautado nas leis educacionais que se
embasam em estudos da psicologia, sociologia, filosofia, antropologia e outras áreas, com um
trabalho que possibilite a exploração dos ambientes, do movimento, da descoberta do mundo
que está ao redor da criança, ao respeito da pluralidade social, entre outros aspectos.44
Apesar de vivermos em uma sociedade capitalista, sabendo que são os grupos
minoritários que regem nosso sistema econômico, muitas instituições escolares, muitas vezes
regidas pelos mesmas minorias, buscam até hoje preparar as crianças para o mundo adulto,
para a competitividade e mercado de trabalho, como acontecia no século XIX.
Através dos estudos de Enguita,45 muito do que foi a trajetória da escola a partir
do final do século XVIII esteve diretamente ligado ao processo de produção capitalista, em
que a escola era vista como um mecanismo disciplinar, corretivo e de inserção dos menores
ao mercado de trabalho:
Era preciso inventar algo melhor, e inventou-se e reinventou-se a escola; criaram-se
escolas onde não as havia, reformaram-se as existentes e nelas se introduziu a força
toda a população infantil. A instituição e o processo escolares foram reorganizados
de forma tal que as salas de aula se converteram no lugar apropriado para acostumar
se as relações sociais do processo de produção capitalista, no espaço institucional
adequado para preparar as crianças e os jovens para o trabalho.46

Foi na escola que o fomento do trabalho com a disciplina e o preparo para a vida
adulta foram instituídos como práticas a serem desenvolvidas. Era ensinado ao aluno, em
meio à sociedade industrial nascente, o que ele necessitava saber era o conhecimento técnico
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para ser um bom trabalhador no futuro, sem que o processo de formação do pensamento
crítico fosse desenvolvido.
Tendo em vista essa trajetória, no Brasil, a demanda de creches esteve quase
sempre relacionada a presença das mulheres no mercado de trabalho, característica das
sociedades industriais do mundo moderno, onde surgiu a necessidade de um espaço para
cuidar dos filhos das mulheres trabalhadoras durante o período de serviço. Inicialmente, com
caráter assistencialista avançando para os dias atuais, em que o trabalho em creches e escolas
de educação infantil, não é considerado só um lugar para as crianças ficarem enquanto suas
famílias trabalham, mas um espaço de formação, em que se trabalha com responsabilidade
educacional, sendo que a prioridade e o direito é da/para a criança, que garanta o cuidar e o
brincar nas práticas cotidianas de creches e escolas de educação infantil.
A educação infantil, em especial, assumiu ao longo dos anos, outro objetivo,
encontrado hoje, nas Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil:
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.47

O indicado não é preparar a criança desde pequena para o mundo adulto, mas sim
trabalhar da forma em que ela conheça e experimente o mundo ao seu redor, em que suas
potencialidades sejam desenvolvidas e principalmente sua infância seja respeitada, dando a
ela à oportunidade de ser criança e conhecer as diferentes possibilidades da realidade que a
cerca.
Em meio a esse debate sobre infância e educação infantil no Brasil, as escolas
precisaram se readaptar ao trabalho proposto pela legislação e refletir sobre diversos estudos
da infância que a partir da década de 1950 cresceram no Brasil. Porém, a escola é um
mecanismo vivo, repleto de agentes, e para as famílias essa concepção de criança e de
trabalho com a educação infantil também precisa ser levado em conta, pois muitas famílias
ainda buscam na educação infantil o início da alfabetização.
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Esse estranhamento da brincadeira, experimentação e liberdade que ocorre na
escola, foi percebido durante a pesquisa em duas situações: primeiro, através dos relatos da
orientadora pedagógica, quando apresentou que apesar de ser uma minoria, ainda há famílias
que cancelam a matrícula na escola pública, reclamando que que criança não se alfabetiza na
educação infantil; segundo, a partir da leitura do caderno de recados, algumas famílias
questionam o trabalho pedagógico, dizendo que seus filhos não estão sendo alfabetizados.
Portanto há um movimento na escola de conversar e orientar as famílias sobre qual educação
infantil está sendo desenvolvida ali.
A escola por assumir seu trabalho com o projeto ateliê em 8 turmas, e no
município de Campinas ser uma das poucas escolas que trabalham com esse projeto, gera um
questionamento nas famílias sobre como a liberdade e a autonomia funcionam para as
crianças dentro do projeto. Na reunião do Conselho Escolar houve o questionamento de uma
mãe sobre a escolha da criança no Projeto Ateliê,
Mãe Melissa questiona o ateliê, pois diz que seu filho retrata muito que está indo
para o parque. A professora Júlia diz que cada criança tem uma necessidade e há um
trabalho na sala que incentive a experimentação das crianças a irem para os ateliês.
Mãe Manoela diz que no parque também há uma rica experiência. A Sophia
(diretora) diz que há uma preocupação da escola em deixar os ateliês cada vez mais
atrativos, há um planejamento para compra de materiais aos ateliês para que eles
fiquem mais atrativos.48

No decorrer desse assunto durante a reunião, os professores presentes
conversaram com a mãe, mostrando que cada criança possui uma necessidade num
determinado momento, por diversos motivos, e que no parque também se aprende muitas
coisas. Quando chega o final do ano, por exemplo, em que as crianças estão mais cansadas, o
parque fica mais cheio, pois há uma necessidade maior de um espaço mais livre e da
brincadeira pelas crianças, mas isso não significa que essas crianças não estejam aprendendo,
significa que o tempo delas está sendo respeitado.
Através de uma pesquisa realizada pela escola no ano de 2015,49 foi possível
caracterizar as famílias da escola com questões importantes tanto para o trabalho voltado para
o professor quanto para a escola como um todo. Também foi possível compreender qual a
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visão das famílias sobre educação infantil, para assim a escola poder agir fomentando com
qual concepção de educação infantil ela vem trabalhando.
Abaixo apresento a tabela com o resultado da pesquisa;
TABELA 1- CONCEPÇÃO DE FAMÍLIAS SOBRE EDUCAÇÃO
INFANTIL50
CONCEPÇÃO
SOCIALIZAÇÃO
LUGAR PARA FICAR
NÃO DECLARADO
BRINCAR E SER FELIZ
ALIMENTAR-SE DIREITO
PREPARAÇÃO PARA O 1º ANO
LUGAR ADEQUADO- RECURSOS/ESPAÇOS APROPRIADOS

TOTAL
160
28
4
77
26
96
110

A maioria das famílias aponta que a escola de educação infantil contribui para os
aspectos de “socialização” da criança, “lugar adequado-recursos/espaços apropriados”,
“brincar e ser feliz” e “preparação para o 1º ano”. Os três primeiros aspectos destacados
fazem parte das diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, porém, o item que diz
respeito à preparação para o primeiro ano não faz parte da ação pedagógica da educação
infantil. A escola responde essa questão no Projeto Pedagógico quando diz que:
A concepção dos pais em relação à função da escola de educação infantil vem
mudando ao longo dos anos, no entanto ainda é grande a vontade de que a mesma
realize a alfabetização das crianças de maneira sistemática, a fim de prepará-las para
o ensino fundamental. Felizmente a maioria das famílias acredita que devemos,
enquanto instituição de educação, colaborar na socialização, na aquisição das
linguagens e das novas possiblidades de resolução dos problemas, na valorização do
meio ambiente, num local com espaços, recursos e intenções apropriadas ao seu
desenvolvimento.51

A educação infantil não tem como objetivo alfabetizar as crianças, apesar de
algumas instituições o fazerem. Na escola pesquisada há uma apresentação ao mundo da
escrita e da leitura com projetos intitulados no Projeto Pedagógico da escola, até mesmo pela
sala lilás que é equipada com computadores, em que as crianças às vezes criam histórias que
os professores escrevem com letras de forma grandes e as crianças procuram as letras no
teclado do computador para escrever a história que foi criada. Outra situação é pela
apresentação do nome na forma escrita na “chamadinha” da criança, porém, a alfabetização
não é o objetivo do trabalho pedagógico da escola.
50
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As práticas pedagógicas da escola prevalecem para o desenvolvimento da
autonomia da criança. Em diversos momentos, durante a pesquisa, percebe-se essa
preocupação. A proposta de a criança escolher para qual ateliê deseja ir, e assim nesse
ambiente aprender a lidar com todos da escola, não só a sua turma, proporciona nela, segundo
a escola, o desenvolvimento da sua autonomia, pois nem sempre será o adulto que guiará suas
escolhas e atitudes, mas sim ela mesma. Aos poucos a criança irá aprendendo a assumir
pequenas responsabilidades que lhe cabem, bem como observar, por si mesmo, atitudes que
considera adequada e atitudes que ela considera inadequada de se fazer.
Na conversa com os professores, algumas falas se voltaram para o trabalho com o
desenvolvimento da autonomia, por exemplo:
[Analisando o caderno de recados das criança] Um caso chamou a atenção, havia
uma criança que esquecia muito suas coisas na escola, e a mãe sempre mandava
bilhete pedindo para a professora (Júlia) localizar o objeto, então a professora
respondeu para a mãe que aos poucos as crianças vão ganhando autonomia e
aprendem a cuidar das suas coisas, assim os esquecimentos vão diminuir.52

Esse exemplo se repete em todas as salas em que os cadernos de recados foram
analisados, uma grande parte dos bilhetes trocados entre famílias e professores é informando
que objetos foram esquecidos pelas crianças na escola, solicitando que os professores
procurem e enviem na bolsa da criança. O cuidado com os pertences pessoais de cada criança,
segundo os professores cabem às crianças, porém, isso é algo que se constrói ao longo do ano,
e é necessário se trabalhar com a criança, fazendo o resgate da memória para que ela lembre
qual foi à última vez que viu o objeto e se lembre de guardar seus objetos pessoais na
mochila.
Outra fala exemplifica o trabalho com a autonomia da criança que a escola realiza
e como a família auxilia para esse desenvolvimento, proporcionando um momento de
integração entre família-escola na construção dos processos de autonomia infantil:
[Durante conversa com a professora Maria] Destaca que a parte da autonomia da
criança precisa do apoio da família, pois há responsabilidades que a criança pode
fazer e a escola irá estimular, dá o exemplo do cuidado com os objetos pessoais ou
alimentação, se a família faz tudo pela criança, na escola ela não irá fazer. Ex. A
família que corta o bife para a criança, na escola ela não come, então a professora
precisa trabalhar com as famílias para o desenvolvimento da autonomia e
responsabilidade da criança53.
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Cabe aos professores e a gestão dessa escola proporcionar momentos com as
crianças e com as famílias a fim de conhecê-las melhor para realizar um trabalho
compartilhado, tentando estabelecer parceria entre família e escola. Basicamente ambas
precisam conversar com a criança, todos sob uma mesma linguagem. Ou seja, se numa casa
em que a família corta a carne para a criança, ela, por sua vez, já tem condições de fazer isso
sozinha, na escola será esperado que a criança acione esse conhecimento, afinal, muitas vezes
uma professora com quase trinta crianças não terá condições de cortar a carne de todas. Isso
significa que a criança não precisa ficar sem comer carne só porque a professora não a cortou,
pois ela pode fazer isso sozinha. Portanto, é preciso o diálogo para que haja um trabalho em
conjunto dessas ações, certas vezes tão corriqueiras, mas que cercam a educação infantil e
impactam a relação família e escola, refletindo diretamente na criança.
Polonia e Dessen pesquisaram sobre o que se faz necessário para relações entre
família-escola e como essa relação reflete na criança, discutindo os benefícios de uma boa
integração entre a família e a escola, relacionando a possíveis transformações evolutivas nos
níveis cognitivos, afetivos, sociais e de personalidade dos alunos.54 Algumas dessas
transformações são possíveis de encontrar na fala dos professores, sobretudo, no momento em
que conversei sobre quais são os benefícios ou malefícios da relação família-escola para a
criança, uma vez que os professores estão dia a dia com elas, podendo perceber se essa
relação reflete de alguma forma em seu desenvolvimento. Dentro disso, alguns pontos me
chamaram atenção:
Para as crianças o professor (Felipe), destaca que a interação com as famílias ajuda
no estabelecimento das regras, assim professores-crianças-famílias conseguem falar
a mesma língua e realizar um trabalho em relação às regras de convivência bem
parecidos. Diz também que o fato do professor chamar as famílias para conversar
em geral não é algo temido pelas crianças, nem sempre chamar para conversar é algo
negativo que requer medo ou apreensão.55

Dois pontos foram levantados nessa fala: o primeiro é sobre o “falar a mesma
língua”, que já foi discutido à cima, enquanto o segundo se refere ao convite às famílias para
conversar. Em muitas instituições escolares, as famílias são chamadas para conversar, em
geral, para se tratar sobre assuntos delicados e negativos, sendo que quando isso ocorre gera
uma preocupação tanto na família quanto na criança. Pela fala dos professores, o que ocorre
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na escola é um movimento que, quando a família é chamada para conversar, não significa que
a criança está prestes a levar uma “bronca” ou tratar sobre assuntos negativos:
[Conversa com a professora Thais][...] para a criança a interação com a família traz
benefícios, dá um exemplo de uma criança que estava com dificuldades de interação
e com um comportamento muito agressivo. Conversar com essa família
proporcionou o entendimento de algumas questões do comportamento dela e o fato
de chamar a família para conversar a criança já mudou na escola, porque percebeu
que sua família se preocupa com ela.56

Em geral, a família é chamada à escola para conversar sobre a criança a fim de
compreender algumas situações que estão ocorrendo, sem julgamentos e temores, mas sim
buscando uma parceria que reflita na criança de forma positiva e acolha a família para o que
ela necessitar.
Às vezes são solicitadas algumas atividades para que a criança realize com sua
família. Veja o caso da professora Júlia, que pediu uma atividade para a festa da família, em
que essas construíssem uma representação de si próprias em um pedaço de tecido, tipo TNT:
[...] teve quatro crianças que não devolveram a atividade, uma alegou que perdeu o
TNT, a professora entregou outro pedaço e a criança falou que perdeu novamente,
outra família disse que não precisava daquilo, e para a criança que não trouxe a
atividade, a professora percebeu que ela ficou chateada e triste [...] Completa
dizendo que as crianças são mais tranquilas na escola quando há um diálogo mais
frequente com as famílias.57

A solicitação de atividades para as crianças realizarem com as famílias aparece na
fala de alguns professores, pois às vezes são demandadas algumas pequenas pesquisas sobre
temas que estão sendo trabalhados pelas turmas. Em geral, os professores relatam que as
famílias são bastante participativas, mas quando acontece de a criança não trazer a atividade,
como ocorreu no caso acima, a criança fica bastante chateada.
O projeto Linguagens: leitura, ação e interação, detalhado no Projeto Pedagógico
da escola é trabalhado com as crianças semanalmente com a ida à biblioteca e escolhas de
livros. Tem como objetivo inserir a criança no mundo da leitura, proporcionar o conhecimento
de diversos gêneros literários e contribuir para a formação do pensamento crítico na criança,
além de ser um mecanismo de relação família-escola, pois as crianças não são alfabetizadas e
necessitam da ajuda de sua família para a leitura.
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A professora Júlia diz que esse momento é fundamental, pois quando a família lê
o livro com a criança, ela chega mais empolgada na escola, querendo compartilhar o livro no
momento da roda de conversa, pedindo para a professora ler o mesmo livro etc. Quando
ocorre de a família não ler o livro com a criança, ela não participa muito da roda naquele dia,
fica mais triste ou distante. A professora Thais considera a biblioteca como um momento de
relação entre família e escola, pois em sua turma as famílias também leem com as crianças;
entretanto, houve um caso de uma família estrangeira que não dominava a língua portuguesa,
sendo assim não lia com a criança os livros que estava escolhendo. O movimento da
professora, nesse caso, foi acolher a criança e ler o livro que ela escolheu na roda. Há também
na fala da professora Júlia o grande desejo da criança compartilhar com sua família o livro
que foi trabalhado durante a semana, dizendo que esse livro é o mais disputado para o
empréstimo.
É possível perceber um laço existente entre a escola e a vida fora dela para com a
criança, pois o processo de aquisição de conhecimento é realizando dentro e fora, fazendo
com que o conhecimento acompanhe a criança em diferentes lugares de sua trajetória,
inclusive em sua casa. Logo, uma boa integração entre escola e família contribuiu para esse
desenvolvimento através do trabalho mútuo e da confiança que se estabeleceu nessas relações
destacadas.
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CAPÍTULO 3: EDUCADORES NA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

Este último capítulo tem o objetivo discutir a relação presente entre a escola
pesquisada e as bibliografias estudadas sobre a interação com as famílias no âmbito dos
educadores. Apesar de a discussão ser embasada com uma introdução do que as bibliografias
do Brasil e do contexto Espanhol dizem sobre as potencialidades e conflitos entre professores
e famílias, o capítulo pretende dar voz aos professores da escola pesquisada, buscando
identificar como eles interagem com as famílias e quais reflexões realizaram durante a
pesquisa sobre suas ações nessa interação.
O livro “O amor e o ódio na vida do professor”, da Profª. Drª. Ana Archangelo, da
Faculdade de Educação/UNICAMP, aborda o tema da família e escola dentro de uma
perspectiva da psicanálise, o que é bem-vindo, embora, nessa pesquisa, é a perspectiva
sociológica que interessa. Contudo, tomaremos as reflexões psicanalíticas como ponto de
partida para irradiar até o universo mais sociológico.
Archangelo (2004) discute que a partir das vivências com as crianças dentro da
escola é possível perceber que o “Complexo de Édipo” está presente dentro dessas relações.
Esse refere-se a:
Esse espaço psíquico que nos é “oferecido” pela família é resultando do Complexo
de Édipo, processo através do qual os desejos inconscientes de nossos pais
estabelecem a que demandas devemos responder e de que forma. Para além de
nossos aspectos inconscientes próprios, constitucionais, por assim dizer, somos
herdeiros do inconsciente de nossos pais. Herdamos perdas, herdamos o fracasso das
antigas gerações. 58

O Complexo de Édipo está relacionado à família de forma direta. Faz-se presente
na escola inconscientemente quando os pais transmitem aos filhos seus sentimentos, suas
vivências passadas, afetando a convivência da criança às vezes positivamente, outras
negativamente. Cabe aos educadores da escola compreender esses sentimentos e realizar um
trabalho com a família a fim de que alguns anseios sejam acolhidos e desconstruídos quando
necessário. Isso exemplifica a cena trabalhada no capítulo anterior, em que os professores
destacam que às vezes é preciso chamar a família para conversar, pois assim é possível
compreender melhor a criança ou o motivo dela agir de determinada maneira, pois ao
conhecer à família ficamos mais próximos também das crianças.
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Durante a pesquisa foram observadas diversas situações em que as famílias
compartilhavam seus medos e os transpassavam para as crianças. Refiro-me desde as
situações em que as famílias não permitiam que as crianças fossem ao passeio da escola com
o transporte oferecido, até o cuidado com a higiene pessoal. Como destaca a coordenadora
pedagógica:
[...] a orientadora pedagógica diz que a relação família-escola é fundamental e um
tema muito importante na instituição, pois cada criança e cada família é um
universo, e na sala de aula lidamos com 28, 30 universos diferentes, cada família é
única e traz uma demanda específica.59

Essas situações únicas de cada família cercam o dia a dia de uma escola
principalmente para os educadores, e cabe a eles escolher como trabalharão com essas
situações. Exemplificarei como a escola pesquisada conduziu uma situação em que uma mãe
demonstrou um imenso descontentamento com a festa do susto realizada no mês de
agosto/2017:
Cláudia um pouco exaltada, queria saber se haveria trilha sonora, músicas de terror
na festa, pois acredita que músicas de terror amedrontam as crianças e que já tem
muita maldade no mundo, e tem coisas que não precisam ser mexidas, usou a
expressão: “Para que mexer com o bicho?”, disse também que está muito
incomodada com essa festa, disse também que as crianças que chegam fantasiadas
ganham elogios das professoras, e as que chegam sem fantasia tem que implorar a
atenção dessas. A Rosa [vice-diretora] orientou a mãe para vir falar com a Sophia
[diretora] sobre o caso, mas que se ela quiser, tem todo o direito de como mãe, não
60
deixar o filho na escola neste dia.

Frente a essa situação, foi possível observar o movimento da gestão da escola, que
a princípio foi buscar junto à professora da turma, compreender a situação, e levantar alguns
elementos para que a escola tivesse subsídios para realizar a conversa com a mãe. Quando a
mãe voltou para conversar com a diretora e a orientadora pedagógica, a postura assumida foi a
princípio ouvir tudo o que a mãe tinha para falar, a partir daí, conversar com a mãe sobre o
porquê de a escola estar trabalhando com a festa do susto, que foi uma demanda trazida pelas
crianças. A intenção era que todos os medos levantados pelas crianças fossem trabalhados,
através de conversas e livros infantis que tratavam do assunto:
A Clara [orientadora] e a Sophia sentaram com a mãe [Cláudia] para conversar,
tentaram mostrar os filmes de terror que as crianças fizeram, principalmente o da
turma de seu filho, mas a mãe não quis ver, disse que não era preciso, mas mesmo
assim a Clara mostrou outro filme. Deram continuidade na conversa, falando sobre
o trabalho pedagógico que envolve os medos e que foi feito na escola, através da
literatura do assunto e também que foi trabalhado todos os medos trazidos pelas
crianças, os medos de insetos, bruxas, baratas, monstros etc. A Clara orientou a mãe
59
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a pensar sobre os seus próprios medos, porque pelo que a mãe relatou, a criança em
si, fala da experiência do “susto” na escola com entusiasmo, sendo assim, a mãe
precisa pensar nos seus medos e refletir o quanto isso pode afetar a criança, ou
passar esses medos para ela.61

Quando a orientadora pedagógica sugere à mãe para pensar sobre os seus medos,
é possível perceber nesse movimento o compromisso da escola em lidar com ambos os
sentimentos, fosse da criança, fosse da mãe. Ressalto isso por perceber que a criança estava
tranquila na escola, segundo a professora, inclusive ficou muito empolgada com o trabalho do
“susto”, querendo ficar para a festa. Em resumo, pergunto: se para a criança estava tudo bem,
por que a mãe não conseguiu acolher essa situação? Até onde vai o medo da criança e começa
o da mãe, e vice-versa?
Essa situação foi posta para demonstrar um tipo de situação vivenciada durante a
pesquisa em que num ambiente de educação infantil ocorre dia após dia. São situações
envolvendo tanto a gestão quanto os educadores, sendo imprescindível o entendimento mútuo
para que haja o diálogo entre as partes.
Na situação em que a família não permitia que a criança realizasse o passeio da
escola, a postura da professora foi convidar a família para ir junto, pois acreditava que para a
criança era mais benéfico experimentar essa vivência junto com sua família, do que não
participar da experiência. Porém, são posturas que dizem respeito à singularidade de cada
educador, o jeito individual de cada um trabalhar e encarar as situações na relação escolafamília.
Numa mesma escola é possível encontrar diversas formações de educadores e
diversas posturas, como foi descoberto durante a pesquisa: professores que não demonstraram
descontentamento em levar as famílias aos passeios, assim como professores que preferiram
não levar, pois acreditavam que a presença da família alterava o comportamento da criança.
É possível perceber outra situação relacionada ao sentimento das famílias e a
forma como tais emoções são transmitidas para as crianças. Isto é, se as famílias confiam e
valorizam o trabalho do professor, a criança também confiará e o valorizará ainda mais:
Para a criança a professora (Silvia) percebe que se a família está inserida e valoriza a
escola, a criança valorizará; se a família confia na escola, a criança confiará também.
Na educação infantil, as crianças reproduzem muito a personalidade e o
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comportamento dos adultos. Se em sua casa a criança ouve que a escola só serve
para brincar, na escola a criança irá reproduzir exatamente o mesmo sentimento. 62

Sendo assim, a escola de educação infantil e os educadores de educação infantil
criam vínculos com as famílias mais próximas pelas próprias necessidades das crianças, e
junto com essa proximidade, existem diversas questões próprias de cada família, herdadas
pelas crianças e trazidas ao ambiente escolar. Os educadores da escola pesquisada buscam em
seu trabalho ouvir e procurar junto com as famílias uma boa convivência sempre visando um
trabalho responsável e significativo para a criança, porém, sem desrespeitar as ponderações de
cada família. Vale reiterar, dentro daquilo que comentamos sobre o “Complexo de Édipo”,
que um inconsciente familiar povoa o universo escolar, pois nas trocas entre pais e filhos, a
escola está muito presente e condicionando essas relações.
Partindo dessas primeiras ponderações, desejamos abarcar um pouco mais,
caminhando para outro âmbito da relação família-escola com os educadores. Passo a discutir
agora a proposta de formação continuada da instituição, no que tange o trabalho com os
professores sobre a questão do cinema e do cineclube dentro da escola.
Desde 2016, os educadores da escola, realizam um curso de formação de
professores oferecido pela Prefeitura Municipal de Campinas, em parceria com o laboratório
de Estudos Audiovisuais OLHO da Faculdade de Educação/UNICAMP. Esta formação
trabalha com a discussão do protagonismo das crianças, seja nas criações audiovisuais, seja
realização das sessões de cineclube na escola – esse último vem sendo realizado desde o
início de 2017. O trabalho com o cinema na educação infantil esta amparado pela Lei 13.006
de junho de 2014 em que a exibição de filmes constitui uma das diretrizes curriculares
nacionais, sendo um componente curricular complementar.
No livro “Arte, infância e formação de professores”63 é realizada a discussão pelas
autoras Ostetto e Leite acerca da presença do registro na educação infantil, sendo esse registro
uma forte ferramenta da escola de interação com a família. Os registros fotográficos ou
escritos são uma ferramenta que a escola possui para acompanhar os avanços e as dificuldades
das crianças, sendo esses transmitidos às famílias. Os registros escritos fazem parte da
construção da identidade das crianças e de sua memória.
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As autoras apresentam no livro uma experiência que tiveram em uma escola de
educação infantil italiana, em que o registro escrito, fotográfico ou de produção de filmes era
um meio em que os vínculos eram estabelecidos na relação com as famílias. É, portanto,
através dos registros que podemos acompanhar todos os desenvolvimentos e as emoções das
crianças envolvidas em quaisquer produções artísticas. Na proposta italiana levantada pelas
autoras, a relação família e professores está conjuntamente estabelecida:
O fato de ser não-diretivo não pode ser confundido com uma postura passiva: os
professores, assim como pais e mães, são, eles também, sujeitos presentes e atuantes
no processo de construção de conhecimentos desses meninos e meninas. Sua
interferência é, sim, de outra natureza: de partilha, cumplicidade, investigação,
aposta, desafio, estudo, apoio, troca, ampliação de repertório, observação,
viabilização de experiências significativas, registro, organização do espaço, entre
outras. 64

A ideia é de uma construção de um trabalho compartilhado, em que as famílias
possam contribuir com o trabalho pedagógico, e os professores estejam abertos para esse fim.
A professora Joana da escola pesquisada apresentou a abertura que ela dá às famílias de
inserção para as suas práticas. Porém, enfatiza que também precisa ter autonomia para se
trabalhar com as crianças, buscando sempre ouvir as famílias e compartilhando as suas
experiências, agregando em sua prática o que elas trazem para a escola.
As formas de registro realizados na escola são diversas, mas em especial foi
observada a produção de materiais audiovisuais, até mesmo em função da formação que os
professores de educação de infantil estão realizando com o trabalho de cinema em sala de
aula. Na festa do susto, para comemorar os aniversários do mês de agosto, foi comunicado na
reunião do Trabalho Docente Coletivo, a proposta de realização de filmes de terror com as
crianças. Todo um trabalho com os medos, como já foi dito, foi realizado, e cada turma a
partir de uma construção coletiva produziram seus filmes.
O filme produzido pela turma da professora Joana chamado “A biblioteca” contou
com a participação das famílias, uma vez que foram as crianças de sua turma que criaram a
história do filme, e disseram que eram os super-heróis que combatiam a bruxa, o vampiro e a
aranha que foram os medos levantados pela turma. Portanto, coube à professora informar as
famílias o trabalho com a produção desse filme e solicitar para quem tivesse interesse
enviasse fantasias para a gravação.
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A devolutiva do registro dos filmes para as famílias foi realizada na Festa da
Família, que ocorreu no mês de setembro deste ano, na qual havia uma sala em que muitas das
produções audiovisuais realizadas pelas crianças e pela escola estavam sendo transmitidas
para as famílias.
A escola ainda não realiza com muita frequência, mas pretende inserir as famílias
em apresentações de cine clube, convidando-as a assistir diversas produções, assim como
contar com a colaboração das famílias com sugestões de filmes que possam ser trabalhados
com as crianças nos encontros.
Foi também na festa da família que os registros em forma de desenhos ou
produções artísticas enfeitavam a escola, e que toda a comunidade pode acompanhar durante a
exposição o trabalho realizado por cada turma:
No que tange aos familiares, toda a documentação é uma forma dinâmica de
acompanhar as ações das crianças: Suas pequenas e grandes descobertas. Grandes,
pois há registros de festas e eventos; pequenas, pois há principalmente registro de
sorrisos, choros, brincadeiras, disputas, expressões e percursos diversos dos meninos
e meninas.65

As autoras Ostetto e Leite trabalham o registro como história. Nele é possível
observar o caminho percorrido durante o ano pela criança, seus avanços, a oportunidade de
enxergar o que poderia ter sido feito de diferente, quais atividades foram mais significativas.
O registro é uma ferramenta importante de interação com as crianças e famílias que serve para
a construção de histórias e rever práticas pedagógicas. Tendo o registro como construção da
história, as autoras compartilham na experiência italiana a presença de oportunidades de
registros diários, como um caderno que fica disponível em frente de cada sala para os
familiares e crianças descreverem e compartilharem seu dia a dia.66
Na festa da família na escola pesquisada, havia um caderno de registro para as
famílias escreverem o que desejavam. Porém, fomos surpreendidos pela ausência de registro
mais detalhados, em compensação, um pequeno número de rubricas e assinaturas
preencheram as páginas. Talvez, por se tratar de uma experiência de registro recémintroduzida no ambiente escolar, cada família, pouco à vontade, não quis contar nada sobre a
festa ou acerca da escola, ou mesmo algo que desejassem compartilhar, podemos aventar. A
avaliação da festa da família coube ao Conselho, que em reunião realizou a avaliação, na qual
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a pesquisadora não pode estar presente, porque a reunião aconteceu após a pesquisa ter se
finalizado.
Enguita em seu livro “La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un
desencuentro”

67

problematiza, dentro do contexto Espanhol na década de 1990, a relação

entre a família e professores, presentes dentro de escolas espanholas, tanto particulares como
públicas. O conflito nesse contexto se dá pela participação no Conselho escolar. A primeira
crítica realizada em seu estudo se dá pela formação do Conselho. Curiosamente, havia 20
candidatos ao Conselho, mas a quantidade de vagas disponíveis era exatamente a mesma,
eliminando todo e qualquer espírito de disputa. A segunda refere-se à situação dos pais
pesquisados pelo autor, que parecem se interessar muito pelos próprios filhos e pouco pelas
construções coletivas, fazendo prevalecer inúmeros pensamentos individuais nas reuniões.68
Já na escola pesquisada, esse problema discutido por Enguita não se aplica, pois o
número de candidatos é muito maior que o número de vagas existentes para o Conselho
escolar, havendo disputas para os postos de membros efetivos e suplentes. Em relação à
segunda crítica acerca do comportamento das famílias espanholas, na escola pesquisada podese perceber que o Conselho está preocupado com questões coletivas. Vale à pena observarmos
uma situação particular:
É comunicado às famílias o passeio ao Sesi para assistir uma apresentação teatral
que não terá custo de entrada para as crianças, porém a diretora Sophia diz que será
necessário, uma vez que não haverá custo de entrada para as famílias, a contribuição
no valor de R$10,00 por criança que for ao espetáculo, porque se a escola for
assumir este gasto, irá baixar muito a conta escola, mas enfatiza que a família que
não puder contribuir, ela não será penalizada, irá no teatro e a escola irá pagar para
esta criança (por fim a escola conseguiu o ônibus da prefeitura e não foi necessário a
contribuição das famílias). Pai Lucas questiona se será avisado as famílias, porque o
conselho aprova, mas o conselho é uma pequena parte dessas, e o resto das famílias,
como fica nessa decisão? A Sophia responde que as famílias serão comunicadas
através de bilhetes via caderno de recados, inclusive comunicando que se a família
não puder contribuir a criança irá no passeio mesmo assim. 69

Essa situação demonstra que o Conselho tem a consciência de que ele é uma
pequena parte das famílias, e que seu papel é tomar decisões sob sua responsabilidade, porém
visando uma representatividade mais coletiva, não apenas de interesses que os beneficiem,
mas sim que sejam o mais justo e representativo para todos.
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Outro apontamento considerado por Enguita é que muitas famílias não participam
da escola por ela ser pública. Acreditam que por “não pagarem” não tem o direito de
participar desses espaços escolares.70 No Brasil, hoje, essa ideia se mantém entre muitas
pessoas: se “não pago” não tenho direito a reivindicar e participar. Contudo, esse grande
equívoco precisa ser superado: a educação pelo Estado está garantida na Constituição Federal,
conforme já analisamos neste trabalho. Em outras palavras, a construção de uma educação
democrática deveria ser realizada através de um coletivo, mesmo porque são os impostos
pagos por todos que financiam a escola pública, logo, é um direito de todo cidadão, contudo,
o sentimento de não pertencimento e participação permanecem.
Por isso, na escola pesquisada, as famílias são sempre incentivadas a reivindicar
por seus direitos e pela melhoria da educação, conforme vimos em duas situações específicas:
a primeira foi quando a Prefeitura, no ano de 2016, rompeu o contrato com o serviço de
zeladoria que era terceirizado. Nessa ocasião, as famílias, mobilizadas, foram até a prefeitura
protestar e reivindicar para que o serviço fosse reestabelecido. Já a segunda situação está
relacionada à questão da merenda escolar oferecida pela prefeitura que está vindo com pouca
qualidade e com pouca quantidade. Sobre isso a escola pediu, informalmente, para as famílias
se mobilizarem novamente para reivindicar o direito da alimentação escolar.
Nas reflexões realizadas pelo autor que abrange diretamente a relação entre
família e professores espanhóis, Enguita expõe o medo das famílias espanholas, naquele
contexto, em contestar o trabalho do professor pela relação de poder existente. O medo se dá,
porque temem a represália que pode ser realizada contra seu filho.71
Também é apresentada a falta de conhecimento das famílias para contribuírem
com as questões do funcionamento administrativo e pedagógico da escola. O autor diz que as
famílias carecem de formação para compreender certas questões escolares, sugerindo que a
escola ofereça um curso de conselheiros para que a participação seja mais efetiva, uma vez
que as famílias são convidadas a participar de discussões que abarcam os problemas físicos da
escola, mas não o pedagógico.72
O apontamento de que as famílias não participam da construção pedagógica foi
percebido também na escola pesquisada, conforme destacado abaixo:
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Conversando sobre a participação das famílias no projeto pedagógico, o professor
(Felipe) diz que as famílias são muito presentes, inclusive nas reuniões, tanto gerais
quanto trimestrais e que as famílias questionam algumas coisas do trabalho do
professor e também sobre o trabalho com os ateliês, mas geralmente não como
críticas, mas sim como forma de compreensão. Porém reconhece que não há uma
colaboração tão grande com questões pedagógicas, as famílias colaboram mais com
questões de organização, dando dicas ou cobrando objetos esquecidos na escola do
que aspectos pedagógicos.73

O medo é uma constante nas relações família-escola, seja porque as famílias
sentem-se incapazes de opinar, seja por se sentirem sem o direito de poder opinar ou
simplesmente por confiarem “cegamente” no trabalho dos professores, logo, as famílias da
escola pesquisada, como pôde ser observado na fala do professor acima, não participam tanto
da construção do trabalho pedagógico individual de cada docente. Outra professora nos
apresenta um relato significativo:
A Renata relata que os pais a procuram muito para falar sobre o comportamento das
crianças, e ela realiza essa interação falando do comportamento, mas também
conversando com o pai sobre qual está sendo o trabalho pedagógico que ela esta
desenvolvendo sobre o comportamento.74

A cobrança maior por questões de organização física, comportamento das crianças
ou materiais esquecidos por elas na escola foi percebida em todas as turmas através da leitura
do caderno de recados, nas situações em que os professores aceitaram participar desta
pesquisa.
Porém, em aspectos mais gerais da escola, como as aulas de capoeira oferecida
por um pai de uma criança, na participação das famílias na horta, na participação das famílias
oferecendo oficinas na festa familiares, tudo o que viabiliza participações pedagógicas por
parte das famílias e interação com professores e gestores, para além da sala de aula.
Este ponto pode ser refletido como a autonomia do professor em trabalhar e
construir conhecimento com as crianças, cada qual com suas atuações pedagógicas. Puderam
ser observados professores que solicitam pesquisa com as famílias, assim como professores
que não solicitam nada, mas se inserem de outra maneira, o que faz parte da individualidade
de cada um. Porém, essa autonomia e individualidade não exclui a abertura de participação e
inserção em suas práticas. Dentro da escola foi possível perceber diversos momentos como
exemplificados acima, em que as famílias demonstraram sua contribuição para o
desenvolvimento pedagógico da instituição.
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Ao longo deste capítulo, as falas dos educadores aqui citados demonstraram
diversas questões reflexivas sobre a prática de inserção e vivência com as famílias dentro do
ambiente escolar pesquisado. A seguir pretendo dar voz aos educadores desta escola, a fim de
que eles digam sobre como é a relação família-escola para eles e o que é necessário se fazer
para constituir essa relação.
Na conversa com o professor Felipe há três pontos importantes a serem
destacados, que pode ser percebido nas falas de outros professores que iremos apresentar mais
a frente também:
Sobre os cadernos de recados, o professor diz que ele é um meio de comunicação,
mas ele prefere que algumas coisas sejam ditas diretamente com as famílias, porque
às vezes no caderno de recados a escrita pode gerar uma má interpretação. 75
Observa que na hora da saída e entrada das crianças é um momento importante de
interação, mas as próprias famílias já sabem que esse momento é para conversar
assuntos mais curtos, quando o assunto é mais delicado ou requer mais cuidado e
atenção é marcado um horário para a reunião individual. A comunicação com as
famílias das crianças que vem para a escola de perua escolar é um pouco mais
difícil, pois não há o contato dia a dia no horário de entrada e saída. 76

O primeiro ponto que prevalece é a conversa em situações que requerem mais
atenção no horário do Trabalho Docente Individual. O segundo é a abertura para conversar
com as famílias no horário de entrada e saída das crianças, pois nesse momento muitas
questões podem ser dialogadas, desde que sejam breves. O terceiro ponto é a comunicação
com as famílias que vem de transporte escolar: os professores destacam que ela fica menos
frequente, uma vez que não é todo o dia que eles encontram tais familiares, geralmente isso
fica restrito aos dias das reuniões trimestrais.
O diálogo com as famílias aparece novamente na fala da professora Júlia:
A professora destaca o diálogo como fundamental na relação família-escola, uma
vez que só com o diálogo é possível resolver os maus entendidos, por isso ela busca
conversar com as famílias orientando que os problemas sejam colocados primeiro
para a professora, para depois se não resolver ser levado para a direção.77

A orientação feita pela escola, inclusive estabelecida na primeira reunião é o
diálogo para a resolução de conflitos. A escola orienta as famílias para buscarem resolver seus
descontentamentos, primeiro, com os professores, para que se houver necessidade passar para
75
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a direção, pois a maioria dos conflitos é possível de resolver conversando diretamente com os
educadores; segundo, com os gestores, se for o caso.
A professora Júlia é uma professora que solicita atividades para as crianças
realizarem junto com as famílias:
Na parte pedagógica as famílias participam bastante quando a professora solicita
sucata para fazer algum trabalho com as crianças ou para a festa da família que
precisa para as oficinas, porém, hoje ela não pede muita pesquisa ou atividade entre
criança e família, diz que é algo para refletir porque acha que precisaria de mais
atividades para essa integração.78

Não só a professora Júlia, mas outros professores também solicitam atividades
para que as crianças realizem com suas famílias. No dia da finalização da pesquisa muitos
professores demonstraram ter feito ou reconheceram que era necessário observar com mais
atenção a relação família-escola, haja vista sua importância para a prática pedagógica, tendo
confessado que esta pesquisa contribuiu para esse novo olhar.
A primeira reunião com as famílias realizada na escola foi destaque na fala dos
professores. A professora Thais diz que gosta muito de trabalhar com o feedback da família,
por isso, na primeira reunião, ficou disponível para que as famílias compartilhassem com ela
ao longo do ano críticas ou sugestões para o seu trabalho.79
Para a professora Joana:
[...] o segredo para uma boa relação com as famílias, é a primeira reunião, pois é
nela que se cativa as famílias, e você cativando as famílias conseguirá realizar um
trabalho muito bom com as crianças. Também é na primeira reunião que ela conta
suas aflições às famílias, para que eles possam compreender seu trabalho, por
exemplo, ela não vai à piscina com as crianças, pela turma dela ser Agrupamento
II/III as crianças são muito pequenas, e não conseguem ficar de pé na piscina, então
ela não sente segurança de levar as crianças na piscina, e isso é exposto às famílias
na primeira reunião, é lá que ela mostra o quão ela também é humana, e também
possui medos e aflições. Estabelecida essa relação de confiança ela conta sempre
com o feedback das famílias para desenvolver seu trabalho pedagógico. 80

Assim, dizem que na primeira reunião é estabelecido o primeiro vínculo com as
famílias, sendo um momento fundamental para mostrar que os professores estão abertos para
uma construção de trabalho conjunta com a família e dispostos a receber feedbacks.
Trarei a fala da professora Roberta, esta, por sua vez, é fundamental, pois é a
professora bilíngue da escola e responsável por trabalhar, no conjunto das crianças, também e
78
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mais enfaticamente com três crianças surdas. A professora diz que a relação estabelecida com
as famílias, principalmente com as três crianças, reflete em seu desenvolvimento, pois
consegue acompanha-lo não só na escola, mas saber como está em sua casa. Também a
relação pode auxiliar os pais que não sabem LIBRAS a se comunicar com seus filhos, pois a
professora os ensina.
Com essas famílias a professora busca ser bem próxima, inclusive há uma família
que a colocou em contato com os outros profissionais que atendem a criança, isso a ajuda
realizar um trabalho integrado. Porém, em razão dessa proximidade, é necessário estabelecer
alguns limites:
A professora diz que é necessário um jogo de cintura para não se envolver em
problemas familiares, uma vez que seu contato com esses pais é mais estreito, sendo
realizado até por whatsapp e que a informação trocada precisa ser pensada, é
necessário ter cuidado com o que se fala, pois uma má interpretação pode abalar a
relação e afetar a criança, mesmo sem intenção, mas sempre pode acontecer. 81

A intenção é que a comunicação apesar de próxima seja profissional, sem que a
vida pessoal de ambas as partes abale a comunicação e reflita de forma negativa na criança.
Outro ponto levantado em específico pela professora Maria, foram os valores de
cada família e os valores da escola:
A Maria inicia dizendo que o trabalho com as crianças precisa ser relacionado com
as famílias, uma vez que cada família e criança são diferentes, porém é necessário
diferenciar o que são questões da escola e o que são questões familiares,
principalmente na questão dos valores, que é onde geralmente os conflitos ocorrem,
quando os valores não são os mesmos. Mas quando isso acontece às famílias acabam
procurando para conversar, porque não dá para impor valores, mas dá para conhecer
os valores das famílias e da escola e buscar um jeito de trabalhar em conjunto. A
escola precisa dar abertura para isso, na sua turma diz que as famílias participam
bastante dando feedbacks do seu trabalho.82

Cada escola, cada professor e cada família possui um valor, sendo assim, cabe à
escola proporcionar uma abertura para que quando haja conflitos de valores nas relações,
estes sejam conversados buscando um trabalho integrado que reflita na criança. Esta ideia foi
complementada pela professora Denise quando ela diz que a relação com a família contribui
para que se fale a mesma língua com as crianças, destaca que quando se fala a mesma língua
com elas é possível fazer um trabalho mais coerente em sala de aula.83
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Diz também sobre o diálogo que se deve estabelecer nessa questão dos valores e
costumes e como isso reflete para a criança:
Quando em casa os costumes e a educação são muito diferentes do que na escola, a
criança fica confusa, por exemplo, de ter uma rotina, pois saber o que vai acontecer
ajuda no estabelecimento das regras. Se há abertura por parte da escola e do
professor, cria-se um vínculo de confiança. A professora também diz que se a
84
família sabe como é feito o trabalho há uma valorização.

O diálogo, novamente destacado na fala da professora e a abertura que a escola
deve ter para acolher as famílias, ajuda na constituição do trabalho pedagógico do professor
refletindo sempre num trabalho mais significativo para a criança.
A singularidade e as proximidades de cada professor no trabalho com as famílias
são percebidas também no caderno de recados. Há professores que escrevem todos os dias,
nem que for só para colocar um visto mostrando que o caderno foi visto; há professores que
só escrevem em casos pontuais, como quando uma criança se machuca; há professores que
escrevem mensagens para as famílias desejando boa semana ou bom final de semana; há
professores que contam como a criança passou o dia na escola.
Assim como há famílias que buscam os professores no caderno de recados em
casos pontuais, geralmente para falar sobre a saúde da criança; há famílias que escrevem no
caderno de recados desejando bom feriado, compartilhando situações que ocorrem em suas
casas com as crianças, entre outras situações que demonstram as singularidades e
particularidades de cada relação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pesquisa e a leitura das bibliografias que buscavam compreender os
processos democráticos dentro da instituição escolar, principalmente nos aspectos legais e
sociais da escola, foram lidos, guardadas as devidas proporções, alguns autores específicos:
Paulo Freire, Raymond Williams, Mariano Enguita, Antonio Candido, entre outros autores
tanto do contexto brasileiro como estrangeiro, a fim de se pensar nas discussões realizadas
sobre educação democrática por diversos aspectos. Foi possível através das leituras realizadas,
perceber vivências dentro de outras instituições sobre como a relação intitulada entre escola e
família contribui para seu funcionamento a fim de se trabalhar com uma democracia e
representatividade dos agentes da escola (pais, mães, avós, avôs, tios, tias, parentes em geral
e/ou agregados, funcionários, direção, professores, comunidade).
Para finalizar, apresento um último exemplo extraído de uma bibliografia específica e que nos
ajudará a encerrar esta pesquisa: segundo a experiência da pesquisadora Márcia Gallo, em seu
livro “A Parceria Presente: a relação família-escola numa escola da periferia de São Paulo”,
discorre sobre a potencialidade da escola a partir do momento que a gestão e os educadores
tentaram compreender quais eram os agentes escolares, buscando assim parcerias com esses
agentes para que o ambiente escolar se tornasse representativo. A escola pesquisada possuía,
antes de estabelecer a parceria entre família-escola, diversos problemas pela questão da
criminalidade que a cercava. Com ações propostas pela nova gestão de: visita à casa dos
alunos e à comunidade; criação de coletivos para desenvolver trabalhos na escola; abertura da
escola para ser um espaço de socialização aos finais de semana; tudo isso e muito mais,
proporcionou uma parceria positiva entre família e escola e que ajudaram a diminuir os
problemas da criminalidade consideravelmente, levando aquela comunidade a ficar mais
unida e presente nos processos educativos.85
Esta experiência demonstra como a escola pode se potencializar e até contribuir
para a melhor convivência em comunidade quando se estabelece uma parceria entre seus
agentes. Se a escola é vista como uma parte isolada da sociedade, como uma instituição
indiferente, que não representa a comunidade que atende, não é possível realizar um trabalho
integrado. A pesquisa da Márcia Gallo evidencia como é importante conhecer quem são as
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famílias, quais as dificuldades enfrentadas por elas, quais os sentimentos de cada família, para
que a escola possa ser um ambiente coletivo de representatividade da realidade que a cerca.
Apesar da realidade da escola pesquisada no distrito de Barão Geraldo ser
diferente da escola do bairro do Heliópolis em São Paulo, pode-se perceber uma similaridade
na fala e pensamento dos gestores. Ambos enxergam que a parceria com as famílias e
comunidade reflete em melhorias para a escola, tanto em seu quesito pedagógico quanto
administrativo. Porém, este ponto desperta nesta pesquisa uma problematização que discute
como hipótese que hoje a escola depende muito de sua gestão para assumir um caráter mais
democrático.
Se futuramente a escola pesquisada mudar sua gestão pode ser que seu
funcionamento também mude e que a parceria estabelecida se enfraqueça, uma vez que, hoje,
coube a gestão a responsabilidade de chamar as famílias para participar do Conselho Escolar,
proporcionar momentos de integralização e criar ações para inserir as famílias em suas
práticas. Essa hipótese também é levantada por uma funcionária da escola, que diz:
Hoje a escola é ótima para se trabalhar, pela gestão que ela tem, mas nem sempre foi
assim, a proximidade entre família e escola é algo dessa gestão, que busca sempre
essa proximidade. Essa proximidade também se expande para as crianças, que tem a
liberdade de procurar a equipe gestora sempre que precisam. 86

A funcionária Ivone que trabalha na escola desde antes da diretora Sophia
assumir, diz que a escola não buscava estabelecer parceria com as famílias, nem convidá-las
para participar da escola. Essas ações que hoje a escola possui, como: ficar no portão todos os
dias recepcionando as famílias; chamar as famílias para a reunião do Conselho etc., é algo
desta gestão atual, que busca dar voz e representatividade à comunidade escolar.
Trabalhando com o objetivo desta pesquisa que visou analisar como que a escola
faz a inserção das famílias nas suas práticas cotidianas e se estas práticas requerem
especificidades por se tratar de uma escola de educação infantil, foi possível perceber ao
longo do trabalho diversos momentos em que a escola faz essa inserção, que trabalha
diretamente com as famílias. A seguir repassarei para matizar o ponto alguns dos mecanismos
estabelecidos pela escola de comunicação e parceria com as famílias.
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Como já foi dito anteriormente, todos os dias a escola abre as portas para que as
famílias acompanhem as crianças até suas salas, e durante este período há um representante da
gestão para recepcionar as famílias e atendê-las quando elas necessitam.
O atendimento atento via telefone ocorre diariamente à toda comunidade. Durante
o tempo de pesquisa nenhum telefonema foi ignorado ou mal respondido. Foi dada atenção a
todas as dúvidas, questionamentos e pedidos que são feitos à gestão. Quando não houve uma
resposta imediata, o contato de quem telefonou era anotado e o mais rápido possível atendido.
Os murais presentes na entrada da escola também são um mecanismo de
comunicação e inserção das famílias, porém, estes não atendem a todos, pois não são todas as
famílias que o leem regularmente, nem todas as famílias que vão até a escola levar as
crianças. São nos murais que recados gerais da escola são colocados, tais como: o horário de
funcionamento da escola ou avisos que a prefeitura manda de oferta de cursos etc.
O blog e o facebook da escola existem, e esses até seriam um mecanismo público
de comunicação, mas infelizmente não tem se conseguido manter o funcionamento desses
dispositivos pela escola, haja vista a falta de alguém que se torne responsável por assumir sua
manutenção.
Diretamente com os professores e famílias há o caderno de recado das crianças,
que proporciona a comunicação sobre diversos assuntos como já foi apresentado. Também há
as reuniões individuais e coletivas com as famílias.
Há a participação das famílias na cooperativa escolar (antiga associação de pais e
mestres), que contribuem espontaneamente com qualquer valor. O dinheiro arrecadado pela
cooperativa é dividido 50% para o professor e a turma comprar algum material para sua sala
(jogos, brinquedos, fantasias etc.) e 50% para o caixa da escola, sendo utilizado para
cumprimento de metas estabelecidas pela melhoria da infraestrutura da escola ou a realização
de passeios com as crianças.
Fora isso, a escola também insere as famílias no Conselho escolar, e busca
parceria não só com elas, mas com a comunidade como um todo, a fim de conhecer as
diversas culturas presentes na escola e proporcionar a oportunidade do oferecimento de
oficinas pelas famílias. Cito, mais uma vez, o exemplo da oficina de capoeira ou a oficina de
tranças; atividades com as crianças como as mães que cuidam da horta que junto com as
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estagiárias elaboraram um projeto agroecológico, assim como o relato de professores que já
tiveram mães contadoras de histórias, que ajudam na hora na piscina, entre outras situações.
Essa relação se faz bem próxima pela necessidade da faixa etária das crianças que
a escola atende, principalmente pelas crianças ainda precisarem de auxílio em diversos
momentos, apesar de a escola trabalhar com a autonomia da criança, mesmo assim, são
crianças que com 3 até 6 anos de idade necessitam de auxílio, precisam que alguém os
acompanhe até a porta de sua sala, carecem de muito cuidado na piscina. As famílias e a
escola precisam estabelecer o diálogo, pois muitas delas estão matriculando as crianças pela
primeira vez na escola, logo, é necessário que uma relação sólida de confiança se estabeleça.
Essa pesquisa proporcionou a oportunidade do estudo e da vivência prática em
uma escola que busca dentro de algumas limitações inserir as famílias em muitas práticas de
seu dia a dia, sempre visando que essas práticas reflitam no trabalho com a educação infantil.
Através de relatos da equipe escolar, a pesquisa viabilizou que o tema fosse olhado com maior
atenção exigindo reflexão sobre a atuação das famílias em suas práticas, o que já se faz e o
que poderia ser feito, para uma melhoria da prática pedagógica futura.
Para a pesquisadora, foi satisfatório analisar que há um processo de construção
escolar do tipo democrático em andamento, e que as famílias nesta escola são consideradas
como agente fundamental para o funcionamento da mesma, porém, foi analisado e dado voz
com maior ênfase à escola, sendo que a pesquisa careceria também de ouvir as famílias, não
somente as famílias do Conselho, o que não ocorreu, sendo deixado para uma continuidade da
pesquisa futuramente.
Para concluir, trago a discussão da Maria da Glória Gohn, em seu texto
“Educação não formal na pedagogia social” a fim de refletir, que apesar das escolas estarem
enfrentando um processo de descentralização do poder, trabalhando na teoria por diretrizes
democráticas, isso ainda não ocorre dentro de muitas instituições. Em muitas escolas há
coletivos como o Conselho, porém, não uma participação efetiva, pois as pautas muitas vezes
vêm prontas da gestão e não são construídas no coletivo.
Gohn diz que dentro da escola formal também deveria existir uma pedagogia
social em andamento, emancipatória, a fim de se criar uma relação entre a educação formal e
não-formal, podendo construir coletivos que pensam, reflitam e atuem sobre questões sociais:
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Construir cidadãos éticos, ativos, participativos, com responsabilidade diante do
outro e preocupados com o universal e não com particularismos, é retomar as
utopias e priorizar a mobilização e a participação da comunidade educativa na
construção de novas agendas. Essas agendas devem contemplar projetos
emancipatórios que tenham como prioridade a mudança social, qualifique seu
sentido e significado, pense alternativas para um novo modelo econômico não
excludente que contemple valores de uma sociedade em que o ser humano é centro
das atenções e não o lucro, o mercado, o status político e social, o poder em suma. A
educação não-formal é um campo valioso na construção daquelas agendas, e para
dar sentido e significado as próprias lutas no campo da educação visando à
87
transformação da realidade social.

Portanto, deixo para reflexão final quais são as parcerias com as famílias e
comunidade escolar que estão se estabelecendo nas escolas, e como esta parceria está
contribuindo para um pensamento crítico coletivo, que vise à transformação social e crie um
ambiente representativo, de luta e de auxílio coletivo.
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ANEXO I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
A relação família-escola na construção pedagógia da cultura infantil
Prof.Dr. Alexandro Henrique Paixão
Lívia Cuartero Gimenes
Número do CAAE: 66666317.5.0000.5404

À família,
Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este
documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus
direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra
com o pesquisador.
Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se
houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o
pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras
pessoas antes de decidir participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se
você não aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer momento.
Justificativa e objetivos:
Esta pesquisa parte da necessidade de estudar atentamente a maneira como a escola
faz a inserção das famílias em suas práticas diárias, e quais são as necessidades e
especificidades desta inserção em se tratando de uma escola de educação infantil.
Tem como objetivos:
 Analisar como a escola faz a inserção das famílias nas suas práticas cotidianas;
 Verificar como que é feito o processo de tomada de decisões na escola e se este requer
a participação da família;
 Identificar o processo de mediação realizada entre escola, família e criança;
 Identificar o significado da escola para as famílias e para as crianças;
 Identificar o significado das famílias para a escola;
Verificar se a escola possui potencialidades efetivando a relação família escola nas
práticas cotidianas e quais são estas.
Procedimentos:
Você está sendo convidado a participar deste estudo que prevê analisar os momentos
em que família e escola interagem mutuante dentro deste Centro de Educação Infantil. Este
estudo pretende recolher através de registros escritos diferentes situações em que familiares se
envolvem com questões escolares diversas, seja através dos diálogos com os professores,
gestores, funcionários etc., seja nos processos mediados pelos familiares dentro da relação
escola-aluno. A técnica utilizada para este registro refere-se à construção de um diário de
campo (caderno de anotações), sendo que nele serão registradas as situações envolvendo a
relação das famílias com a escola.
Todas as situações observadas serão registradas neste caderno, todavia, sua
participação depende totalmente da sua autorização.
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Benefícios:
Não haverá benefícios diretos para os participantes da pesquisa. Porém, destaco que o
estudo do tema relação família-escola com foco na educação infantil é de extrema importância
para o desenvolvimento de pesquisas na área da educação, pois não se encontra muitos
escritos com especificidade nesta área voltada para a compreensão dos grupos de
sociabilidade na formação escolar. Será devolvido à escola escolhida e a todos os envolvidos
na pesquisa o texto monográfico que resultará desta pesquisa, assim a comunidade terá acesso
às reflexões realizadas no âmbito da universidade, ela mesma inscrita em um constante
processo de aprendizagem, que resulta no aprimoramento da prática pedagógica, educação e
cuidado para com as crianças.
Riscos:
Não há riscos previsíveis nessa pesquisa.
Acompanhamento e assistência:
O diário de campo realizado pela pesquisadora, mediante autorização do pesquisado,
ficará disponível para consulta a qualquer momento, seja pelas famílias, seja pela equipe
escolar. Caso haja situações que necessitem de esclarecimentos específicos de ambas as partes
(pesquisadora e pesquisado), todas elas poderão ser esclarecidas pela pesquisadora e seu
orientador. Ao final da pesquisa, reitero que será disponibilizada para a escola uma cópia da
monografia, para consulta das análises e resultados obtidos.
Sigilo e privacidade:
Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma
informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na
divulgação dos resultados desse estudo e no diário de campo, seu nome será substituído por
letras do alfabeto, para evitar qualquer tipo de identificação.
Ressarcimento e Indenização:
Esta pesquisa não prevê ressarcimento ao participante, uma vez que não demandará
deslocamento obrigatório por parte deste. O contato ocorrerá dentro do ambiente escolar,
espontaneamente, isto é, naquelas ocasiões em que a família participa da vida escolar:
reuniões, diálogos, conversas entre a equipe escolar e a família, na entrada e saída dos alunos
da escola, nas festas etc.
Como participante, você tem direito legal a indenização no caso de danos decorrentes
da pesquisa.
Contato:
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o orientador da
pesquisa, Prof. Alexandro Henrique Paixão, e-mail: ahpaixao@unicamp.br, ou com a
pesquisadora,
Lívia
Cuartero
Gimenes,
celular:
(19)
989495771,
e-mail:
liviacgimenes@hotmail.com
Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do
estudo, você poderá entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da UNICAMP das 08:30hs às 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs, na Rua: Tessália
Vieira de Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936 ou (19)
3521-7187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br.
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O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas
envolvendo seres humanos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) tem por
objetivo desenvolver a regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas
pesquisas. Desempenha um papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa
(CEPs) das instituições, além de assumir a função de órgão consultor na área de ética em
pesquisas
Consentimento livre e esclarecido:
Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos,
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar
e declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por
mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas:
Nome do (a) participante:
________________________________________________________
Contato telefônico:
_____________________________________________________________
e-mail (opcional):
______________________________________________________________

_______________________________________________________ Data:
____/_____/______.
(Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL)

Responsabilidade do Pesquisador:
Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e
complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento
ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi
apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa
exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento
dado pelo participante.

______________________________________________________ Data:
____/_____/______.
(Assinatura do pesquisador)
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ANEXO II
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
A relação família-escola na construção pedagógia da cultura infantil
Prof.Dr. Alexandro Henrique Paixão
Lívia Cuartero Gimenes
Número do CAAE: 66666317.5.0000.5404
À direção,
Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este
documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus
direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra
com o pesquisador.
Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se
houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o
pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras
pessoas antes de decidir participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se
você não aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer momento.
Justificativa e objetivos:
Esta pesquisa parte da necessidade de estudar atentamente a maneira como a escola
faz a inserção das famílias em suas práticas diárias, e quais são as necessidades e
especificidades desta inserção em se tratando de uma escola de educação infantil.
Tem como objetivos:
 Analisar como a escola faz a inserção das famílias nas suas práticas cotidianas;
 Verificar como que é feito o processo de tomada de decisões na escola e se este requer
a participação da família;
 Identificar o processo de mediação realizada entre escola, família e criança;
 Identificar o significado da escola para as famílias e para as crianças;
 Identificar o significado das famílias para a escola;
Verificar se a escola possui potencialidades efetivando a relação família escola nas
práticas cotidianas e quais são estas.
Procedimentos:
Você está sendo convidado a participar deste estudo que prevê analisar os momentos
em que família e escola interagem mutuante dentro deste Centro de Educação Infantil. Este
estudo pretende recolher através de registros escritos diferentes situações em que familiares se
envolvem com questões escolares diversas, seja através dos diálogos com os professores,
gestores, funcionários etc., seja nos processos mediados pelos familiares dentro da relação
escola-aluno. A técnica utilizada para este registro refere-se à construção de um diário de
campo (caderno de anotações), sendo que nele serão registradas as situações envolvendo a
relação das famílias com a escola.
Todas as situações observadas serão registradas neste caderno, todavia, sua
participação depende totalmente da sua autorização.
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Benefícios:
Não haverá benefícios diretos para os participantes da pesquisa. Porém, destaco que o
estudo do tema relação família-escola com foco na educação infantil é de extrema importância
para o desenvolvimento de pesquisas na área da educação, pois não se encontra muitos
escritos com especificidade nesta área voltada para a compreensão dos grupos de
sociabilidade na formação escolar. Será devolvido à escola escolhida e a todos os envolvidos
na pesquisa o texto monográfico que resultará desta pesquisa, assim a comunidade terá acesso
às reflexões realizadas no âmbito da universidade, ela mesma inscrita em um constante
processo de aprendizagem, que resulta no aprimoramento da prática pedagógica, educação e
cuidado para com as crianças.
Riscos:
Não há riscos previsíveis nessa pesquisa.
Acompanhamento e assistência:
O diário de campo realizado pela pesquisadora, mediante autorização do pesquisado,
ficará disponível para consulta a qualquer momento, seja pelas famílias, seja pela equipe
escolar. Caso haja situações que necessitem de esclarecimentos específicos de ambas as partes
(pesquisadora e pesquisado), todas elas poderão ser esclarecidas pela pesquisadora e seu
orientador. Ao final da pesquisa, reitero que será disponibilizada para a escola uma cópia da
monografia, para consulta das análises e resultados obtidos.
Sigilo e privacidade:
Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma
informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na
divulgação dos resultados desse estudo e no diário de campo, seu nome será substituído por
letras do alfabeto, para evitar qualquer tipo de identificação.
Ressarcimento e Indenização:
Esta pesquisa não prevê ressarcimento ao participante, uma vez que não demandará
deslocamento obrigatório por parte deste. O contato ocorrerá dentro do ambiente escolar,
espontaneamente, isto é, naquelas ocasiões em que a família participa da vida escolar:
reuniões, diálogos, conversas entre a equipe escolar e a família, na entrada e saída dos alunos
da escola, nas festas etc.
Como participante, você tem direito legal a indenização no caso de danos decorrentes
da pesquisa.
Contato:
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o orientador da
pesquisa, Prof. Alexandro Henrique Paixão, e-mail: ahpaixao@unicamp.br, ou com a
pesquisadora,
Lívia
Cuartero
Gimenes,
celular:
(19)
989495771,
e-mail:
liviacgimenes@hotmail.com
Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do
estudo, você poderá entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da UNICAMP das 08:30hs às 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs, na Rua: Tessália
Vieira de Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936 ou (19)
3521-7187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br.
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
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O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas
envolvendo seres humanos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) tem por
objetivo desenvolver a regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas
pesquisas. Desempenha um papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa
(CEPs) das instituições, além de assumir a função de órgão consultor na área de ética em
pesquisas
Consentimento livre e esclarecido:
Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos,
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar
e declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por
mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas:
Nome do (a) participante:
________________________________________________________
Contato telefônico:
_____________________________________________________________
e-mail (opcional):
______________________________________________________________

_______________________________________________________ Data:
____/_____/______.
(Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL)

Responsabilidade do Pesquisador:
Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e
complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento
ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi
apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa
exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento
dado pelo participante.

______________________________________________________ Data:
____/_____/______.
(Assinatura do pesquisador)
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ANEXO III
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
A relação família-escola na construção pedagógia da cultura infantil
Prof.Dr. Alexandro Henrique Paixão
Lívia Cuartero Gimenes
Número do CAAE: 66666317.5.0000.5404
Aos professores e funcionários,
Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este
documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus
direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra
com o pesquisador.
Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se
houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o
pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras
pessoas antes de decidir participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se
você não aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer momento.
Justificativa e objetivos:
Esta pesquisa parte da necessidade de estudar atentamente a maneira como a escola
faz a inserção das famílias em suas práticas diárias, e quais são as necessidades e
especificidades desta inserção em se tratando de uma escola de educação infantil.
Tem como objetivos:
 Analisar como a escola faz a inserção das famílias nas suas práticas cotidianas;
 Verificar como que é feito o processo de tomada de decisões na escola e se este requer
a participação da família;
 Identificar o processo de mediação realizada entre escola, família e criança;
 Identificar o significado da escola para as famílias e para as crianças;
 Identificar o significado das famílias para a escola;
Verificar se a escola possui potencialidades efetivando a relação família escola nas
práticas cotidianas e quais são estas.
Procedimentos:
Você está sendo convidado a participar deste estudo que prevê analisar os momentos
em que família e escola interagem mutuante dentro deste Centro de Educação Infantil. Este
estudo pretende recolher através de registros escritos diferentes situações em que familiares se
envolvem com questões escolares diversas, seja através dos diálogos com os professores,
gestores, funcionários etc., seja nos processos mediados pelos familiares dentro da relação
escola-aluno. A técnica utilizada para este registro refere-se à construção de um diário de
campo (caderno de anotações), sendo que nele serão registradas as situações envolvendo a
relação das famílias com a escola.
Todas as situações observadas serão registradas neste caderno, todavia, sua
participação depende totalmente da sua autorização.
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Benefícios:
Não haverá benefícios diretos para os participantes da pesquisa. Porém, destaco que o
estudo do tema relação família-escola com foco na educação infantil é de extrema importância
para o desenvolvimento de pesquisas na área da educação, pois não se encontra muitos
escritos com especificidade nesta área voltada para a compreensão dos grupos de
sociabilidade na formação escolar. Será devolvido à escola escolhida e a todos os envolvidos
na pesquisa o texto monográfico que resultará desta pesquisa, assim a comunidade terá acesso
às reflexões realizadas no âmbito da universidade, ela mesma inscrita em um constante
processo de aprendizagem, que resulta no aprimoramento da prática pedagógica, educação e
cuidado para com as crianças.
Riscos:
Não há riscos previsíveis nessa pesquisa.
Acompanhamento e assistência:
O diário de campo realizado pela pesquisadora, mediante autorização do pesquisado,
ficará disponível para consulta a qualquer momento, seja pelas famílias, seja pela equipe
escolar. Caso haja situações que necessitem de esclarecimentos específicos de ambas as partes
(pesquisadora e pesquisado), todas elas poderão ser esclarecidas pela pesquisadora e seu
orientador. Ao final da pesquisa, reitero que será disponibilizada para a escola uma cópia da
monografia, para consulta das análises e resultados obtidos.
Sigilo e privacidade:
Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma
informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na
divulgação dos resultados desse estudo e no diário de campo, seu nome será substituído por
letras do alfabeto, para evitar qualquer tipo de identificação.
Ressarcimento e Indenização:
Esta pesquisa não prevê ressarcimento ao participante, uma vez que não demandará
deslocamento obrigatório por parte deste. O contato ocorrerá dentro do ambiente escolar,
espontaneamente, isto é, naquelas ocasiões em que a família participa da vida escolar:
reuniões, diálogos, conversas entre a equipe escolar e a família, na entrada e saída dos alunos
da escola, nas festas etc.
Como participante, você tem direito legal a indenização no caso de danos decorrentes
da pesquisa.
Contato:
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o orientador da
pesquisa, Prof. Alexandro Henrique Paixão, e-mail: ahpaixao@unicamp.br, ou com a
pesquisadora,
Lívia
Cuartero
Gimenes,
celular:
(19)
989495771,
e-mail:
liviacgimenes@hotmail.com
Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do
estudo, você poderá entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da UNICAMP das 08:30hs às 11:30hs e das 13:00hs as 17:00hs, na Rua: Tessália
Vieira de Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936 ou (19)
3521-7187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br.
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O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas
envolvendo seres humanos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) tem por
objetivo desenvolver a regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas
pesquisas. Desempenha um papel coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa
(CEPs) das instituições, além de assumir a função de órgão consultor na área de ética em
pesquisas
Consentimento livre e esclarecido:
Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos,
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar
e declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por
mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas:
Nome do (a) participante:
________________________________________________________
Contato telefônico:
_____________________________________________________________
e-mail (opcional):
______________________________________________________________

_______________________________________________________ Data:
____/_____/______.
(Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL)

Responsabilidade do Pesquisador:
Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e
complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento
ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi
apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa
exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento
dado pelo participante.

______________________________________________________ Data:
____/_____/______.
(Assinatura do pesquisador)
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ANEXO IV
DIÁRIO DE CAMPO
A escola fica localizada em, Barão Geraldo. Seu horário de funcionamento é
das 07h30 as 11h30 no período da manhã e no período da tarde das 13h00 as 17h00. Atende
crianças do agrupamento III (3 a 6 anos) e possui uma sala de recursos multifuncionais .
A escola foi fundada no ano de 1969, inicialmente funcionava como Parque
Infantil , atendia crianças de até 12 anos de idade, funcionava no contra turno escolar. Em
1981 os Parques Infantis foram denominados EMEI, que atendia crianças de 4 a 6 anos de
idade. Desde este período a escola teve educadores de vanguarda Freinetiana e parcerias com
a Prefeitura municipal de Campinas, Unicamp e famílias o que deixou a escola com uma
cultura participativa.
Atualmente atende 330 crianças do Distrito de Barão Geraldo, assim como bairros
próximos como Jardim São Marcos, Vila Esperança, Parque Taquaral, entre outros.
Sua meta é complementar e compartilhar a educação e cuidado das crianças com
as famílias, de forma integrada e proporcionando às crianças o acesso aos bens culturais
historicamente construídos, à vivência da ludicidade e a garantia dos seus direitos à proteção,
à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira e à interação com
outras crianças.
Através de um levantamento feito pela escola no ano de 2015 para traçar o perfil
social, econômico e cultural das famílias, foram constatadas que as mesmas são ecléticas tanto
socialmente como culturalmente. Além dos alunos brasileiros, a escola, devido a Unicamp e a
pais que se mudam para Barão Geraldo por causa do estudo, recebe crianças de países como o
Haiti, China, Angola, Guiné Equatorial, entre outros.
Os pais exercem funções diversas no mercado de trabalho, alguns com
qualificação profissional outros não. Sobre a escolaridade foi constatado um grande número
de pais com ensino médio (completo e incompleto), um número menor de pais com ensino
superior, e um pequeno número de pais com pós-graduação.
A maioria das famílias apresentam a construção tradicional familiar, na qual os
pais são casados. Porém há a presença de novos perfis familiares. Os avós também ocupam
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um lugar importante na educação e cuidado das crianças da escola. Porém a mãe ainda é vista
como a personagem principal que garante a educação e o cuidado da criança.
As famílias apresentam uma preocupação com o meio ambiente, e conseguem
realizar uma alimentação variada, algumas famílias são vegetarianas e outras veganas.
RELATO DA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS NA ESCOLA
Solicitei para que a Vice Diretora da escola me retratasse como foi à primeira
reunião de pais do ano 2017. Ela me disse que na primeira reunião de Pais é aberta a
candidatura para a votação do conselho escolar para aquele ano, a princípio os pais do ano
anterior são convidados a ficar, por já conhecerem a dinâmica da escola e ter o
comprometimento com o conselho, porém os novos pais que quiserem participar podem se
inscrever, a partir da candidatura dos pais, é combinado um dia para a votação, esta votação é
realizada por seguimento, as famílias votam nos pais, os professores nos professores,
funcionários em funcionários.
É também estabelecida com as famílias uma conduta de confiança, então é pedido
as famílias para confiarem na escola, assim como a escola irá confiar na família. A diretora
neste momento solicita o diálogo para a resolução de problemas. Então, se houver problema
com os professores, primeiro a família precisa procurar os professores, e se mesmo assim não
for resolvido, procurar a equipe gestora.
Para as novas famílias, o dia da reunião representa um primeiro contato com a
escola, então nesse dia é possível que as famílias se apresentem, assim como toda a equipe
escolar, que dúvidas sejam tiradas e também ocorre no primeiro dia o preenchimento do
formulário para o recebimento do passe escolar.
A escola começou o ano sem zeladoria, por conta de uma quebra de contrato entre
a Prefeitura e a empresa terceirizada que presta estes serviços. A diretora assim, chamou um
pai do Conselho falando que se a escola permanecer sem zelador, o conselho precisa se
manifestar e ir até a prefeitura reivindicar o zelador.
A vice-diretora retrata que a relação entre família-escola no início do ano é
fundamental, pois trata de uma transição de escolas e um conjunto de crianças novas, assim
como famílias. Diz que a confiabilidade é algo que com atitudes se conquista, e a confiança
da família precisa ser tamanha, pois as famílias entregam suas crianças à escola, e com elas
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um conjunto de especificidades, afinal cada criança requer um cuidado, nessa primeira
reunião fica evidente isso a escola, pois muitas famílias vem procurar a direção após a reunião
para compartilhar os cuidados especiais que se deve ter com ela.
Um caso que marcou bastante na reunião, foi a mãe de uma menina adotada e
cadeirante que nunca tinha tido contato com o ambiente escolar, mas que a mãe optou por
matriculá-la na escola porque se sentiu segura e foi bem recebida.
RECEPÇÃO DIÁRIA DAS CRIANÇAS E FAMÍLIAS NA ESCOLA
Todos os dias as crianças e suas famílias são recepcionadas pela direção da
escola ou pela zeladora da escola com o cumprimento de “Bom dia” ou “Boa Tarde”. A
diretora Sophia me retratou que esta é uma prática de aproximação que ela valoriza muito,
pois demonstra que a equipe gestora da escola está próxima das crianças e das famílias para o
que precisar se estabelece a parceria, a confiança falada na primeira reunião. Diz que se não
há esta recepção, a direção é vista como inacessível aos pais, algo que eles devem temer que é
o contrário da forma como eles trabalham. Estar na porta da escola recepcionando é uma
forma de dizer às famílias que há sempre alguém disponível para atendê-los, assim a família
se sente acolhida.
Nos momentos de entrada e de saída das crianças sempre tem algumas famílias
que procuram a direção para resolver assuntos da criança, às vezes burocráticos como a
entrega de documentos, às vezes pedido para a retirada do uniforme, ou para o
compartilhamento de sentimento da família ou da criança sobre algo que ocorreu na escola,
algum incômodo ou contentamento.
Ex. (9 de agosto de 2017) A mãe de uma aluna compartilhou no momento da
entrada com a Orientadora Pedagógica que a filha está na sala do professor Felipe e ainda não
esta totalmente adaptada a ele, pois disse que ele é Bravo. Mas a mãe sabia que não era nada
disso, e que ele é um excelente profissional, não é bravo, é apenas seu tom de voz que é mais
grave. Porém naquele dia a filha estava feliz, pois o professor Felipe precisou faltar e estava
uma professora substituta no lugar. A Orientadora Pedagógica reforçou o profissionalismo do
professor e que às vezes ele parece mais bravo, porém é a sua voz.
23 de agosto de 2017- Mãe pergunta a diretora Sophia como foram as férias; essa
pergunta indica proximidade e preocupação com a identidade entre família e escola.
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23 de agosto de 2017- Mãe do conselho da escola pergunta para a Sophia sobre a
entrega dos uniformes e merenda escolar. A Sophia respondeu dizendo que os uniformes só
têm previsão de entrega para setembro e que a alimentação está bem ruim e poderá ser
discutida na reunião do conselho . A mãe termina dizendo que as famílias precisam se reunir
para ir à prefeitura solicitar melhorias na alimentação.
23 de agosto de 2017- Mãe vem tirar dúvida sobre o vale transporte e a diretora
Sophia atende prontamente para conferir no sistema o cadastro do vale transporte.
21 de setembro de 2017- Mãe Cláudia parabeniza a festa da família em questão
de participação e organização, disse que estava tudo muito legal.
CINECLUBE
Toda quarta-feira à tarde e sexta-feira de manhã há na escola uma sessão de
cineclube, um projeto que veio do grupo OLHO da Faculdade de Educação da Unicamp em
parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas. Este projeto trata-se da exibição e criação
de filmes periodicamente na escola. Professores e crianças participam. Os professores da
escola, desde o ano passado estão realizando o curso de cine clube, produção de imagem na
escola e vídeos, oferecidos pela prefeitura. Há a proposta de trabalhar cinema na escola e está
presente na Lei 21.240 de 4 de abril de 1932- 1º lei de cinema nas escolas, Lei 13.006 de
junho de 2014 em que a exibição de filmes constitui dentro das diretrizes curriculares
nacionais um componente curricular complementar.

A sessão do cineclube é realizada na sala multiuso da escola, cada criança pega
uma almofada e senta no tatame. Na sessão que acompanhei, o filme passado a crianças
chamava: O monstro e a floresta, produzido por alunos de uma escola de Juazeiro do Norte, o
filme foi escolhido pela professora Thais através de uma relação de filmes sugeridos pelo
Doutorando Márcio, da FE-UNICAMP. As crianças ficam atentas ao filme por ser uma
prática frequente, algumas ficam deitadas, outras sentadas. Após o filme há uma conversa que
é realizada às vezes no coletivo com as duas turmas que assistem por vez, ou às vezes cada
turma vai para sua sala e realizam a conversa entre eles em uma roda.
As sessões de Cineclube pretendem contar com a participação da família na
escolha e seleção dos filmes, assim como também na participação vindo até a escola para
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sessões de Cineclube junto com as crianças, isso ainda não ocorre, mas em pouco tempo
começará a acontecer.
16/08/2017- O cineclube apresentado nesse dia contou com a apresentação de dois
filmes realizado pelas crianças da escola. “Filme das Lendas” foi realizado no ano de 2014
pela turma das lendas, a história foi inventada pelas crianças junto com a professora, e todo
dia as crianças contavam a história, então decidiram fazer o filme da história. O segundo filme
chamado “ Vermelho filma, verde para”, as crianças que filmaram, é possível ver a percepção
da escola no olhar e altura das crianças, enquanto a diretora Sophia realizava uma gravação
na escola, um grupo de crianças pediu para gravar, e espontaneamente fizeram o filme.
SITUAÇÕES FAMÍLIA-ESCOLA
 Via telefone: A mãe de um aluno ligou para perguntar sobre a matrícula do
filho para 2018, já que ele irá completar seis anos em abril do ano que vem. A orientadora
pedagógica prontamente atendeu a ligação para esclarecer as dúvidas da mãe. (10 de agosto
de 2017)
 A orientadora pedagógica retratou que ela estava muito chateada, pois a mãe de
uma criança veio até a escola pedir o cancelamento da matrícula da filha, tendo como
justificativa não estar satisfeita com a escola, mudou a menina para uma escola particular. E
que isso é muito ruim, apesar de acontecer muito pouco, quando isso ocorre é triste, pois você
tenta fazer tudo certinho, mas não é possível agradar sempre a todos. Sobre este caso, a vicediretora me disse que a escola valoriza a autonomia das crianças, valoriza a infância e a
criatividade, e que apesar de muitas famílias aceitarem e apoiarem esta dinâmica, algumas se
incomodam com esta autonomia, e gostariam de uma pré-alfabetização, ou se incomodam
com a sala multi etária. (10 de agosto de 2017)
 Uma criança caiu e se machucou na escola, é a segunda vez em duas semanas
que isso ocorre com a mesma criança, então a escola entrou em contato com a família via
telefone para informar o ocorrido. Durante o telefonema, a estagiária que ligou foi
questionada pela mãe sobre o machucado, pois é a segunda vez que ela iria voltar com um
curativo. A professora então buscou a orientação da direção para explicar que a criança caiu,
pois estava correndo, sendo assim iria conversar com a família para explicar o motivo da
queda, para que a família não pense que a criança não está sendo cuidada pela professora. A
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mãe retornou o telefonema na escola avisando para que a criança não fosse posta no ônibus
escolar, pois o pai estaria indo buscá-la. (16 de agosto de 2017)
 Perueiro e pai da escola é chamado pela direção para conversar sobre o
funcionamento da perua para o ano de 2018, uma vez que a escola terá a necessidade de
alterar o horário de funcionamento. Quando o pai chegou à sala da direção, houve uma
preocupação da gestão em perguntar se o filho dele tinha melhorado da crise de asma,
aproveitaram para orientar o pai, para que todas as vezes que o filho for se ausentar da escola
ele comunicar, para que assim a falta seja justificada. O pai diz que não sabia que precisava
justificar toda vez, que somente uma vez valia para todas as faltas do ano já que se tratava de
um caso de asma. (23 de agosto de 2017)
 Via telefone: No dia 29 de agosto foi encaminhado às famílias o bilhete da
solicitação de doações para a festa da família. Uma mãe no dia 30 de agosto telefonou para a
escola para esclareceu as dúvidas sobre as doações, avisou então a Rosa que vai doar uma
caixa de pão para o cachorro quente.
 Duas crianças estão faltando muito na escola, a escola já tentou contato por
telefone com a família, e a mãe disse que as crianças estão faltando por causa do seu trabalho,
portanto estão precisando ficar com os avós que moram numa zona rural aqui de Campinas. A
escola orientou que há ônibus que faz o transporte na região e que se precisar a escola insere a
família no transporte escolar, porém a família não se manifestou sobre este pedido. Ao
questionar a Rosa de como a escola deve proceder em situações assim, ela me disse que o
próximo passo da escola, infelizmente é acionar o Conselho Tutelar, mas antes disso a escola
tentará um último contato com a família. (30 de agosto de 2017)
 Pai Jonas, no dia da Festa do Susto, na hora da entrada das crianças ajudou a
ligar o projetor que fica no teto do salão multiuso, ninguém da escola sabia como ligar e ele
auxiliou a pedido da Sophia. (31 de agosto de 2017)
 Mãe Cláudia (mãe do Conselho de Escola) no dia da Festa do Susto, na hora
da entrada solicitou para conversar com alguém da direção, a Rosa então atendeu a mãe.
Cláudia um pouco exaltada, queria saber se haveria trilha sonora, músicas de terror na festa,
pois acredita que músicas de terror amedrontam as crianças e que já tem muita maldade no
mundo, e tem coisas que não precisam ser mexidas, usou a expressão: “Para que mexer com o
bicho?”, disse também que está muito incomodada com essa festa, disse também que as
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crianças que chegam fantasiadas ganham elogios das professoras, e as que chegam sem
fantasia tem que implorar a atenção da professora. A Rosa orientou a mãe para vir falar com a
Sophia sobre o caso, mas que se ela quiser, tem todo o direito de como mãe, não deixar o filho
na escola neste dia. A Cláudia respondeu que o filho quis ficar e que ela respeitou a decisão
do filho, mas voltará às 8h30 para falar com a Sophia ou com a Clara. Em conversa com a
Clara, questionei qual o encaminhamento dado pela escola para esses tipos de situações, e ela
me respondeu que o primeiro passo é ouvir a família e depois desconstruir algumas coisas
junto com as famílias. A mãe Cláudia retornou a escola para conversar, inicialmente pedindo
desculpas por ter “assustado” a equipe de manhã, porque ela estava muito nervosa por causa
das músicas que iriam tocar na Festa do Susto, pois acredita na música como cura e que ela
tem influência sobre a criança, se a música for de terror pode amedrontar as crianças. A Clara
e a Sophia sentaram com ela para conversar, tentaram mostrar os filmes de terror que as
crianças fizeram, principalmente o da turma de seu filho, mas a mãe não quis, disse que não
era preciso, mas mesmo assim a Clara mostrou outro. Deram continuidade na conversa,
falando sobre o trabalho pedagógico que envolve os medos e que foi feito na escola, através
da literatura do assunto e também que foi trabalhado todos os medos trazidos pelas crianças,
os medos de insetos, de bruxas, baratas, etc. A Clara orientou a mãe a pensar sobre os seus
próprios medos, porque pelo que a mãe relatou, a criança em si, fala da experiência do “susto”
na escola com entusiasmo, sendo assim, a mãe precisa pensar nos seus medos e pensar o
quanto isso pode afetar a criança, ou passar esses medos para a criança. A mãe também
desabafou sobre angústias, espiritualidade e questão de gênero que a está incomodando. A
Clara disse que muitas famílias não gostaram do tema da festa e optaram por não trazer as
crianças, o que é respeitado pela escola. Porém o tema da festa é decidido pelas crianças,
através da Reunião das Crianças, que dizem o tema que desejam da festa e também o que
querem que tenha na festa, mas a escola não acata tudo o que as crianças pedem, por exemplo,
eles pediram uma festa dos doces, isso a escola não pode fazer, porque é necessário cuidar da
alimentação, e então foi dada uma devolutiva as crianças do que é viável fazer e do que não é.
(Com este fato foi possível perceber o movimento da escola para acolher a Cláudia, porque
quando ela chegou nervosa, ela foi acolhida pela Rosa, que transmitiu o caso para a Sophia e
para a Clara quando elas chegaram, ou seja, elas tomaram ciência do ocorrido, e buscaram
compreender a situação, indo até a professora, e buscando o que será conversado com a mãe,
e como será conversado, ou seja, há um movimento na escola, dando importância a situação, e
não a olhando com pouco caso). (31 de agosto de 2017)
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 Caso: A Clara me retratou que este ano, uma mãe do Conselho veio questionála por causa das datas comemorativas na escola. Disse que primeiramente agradeceu a mãe,
pois é fundamental os apontamentos das famílias para reavaliar o trabalho pedagógico da
escola. O primeiro passo na conversa se deu o acolhimento da mãe, a Clara ouviu tudo que a
mãe tinha para dizer, e após ouvir a mãe, iniciou um trabalho de reconstrução ou
desconstrução explicando o porquê de algumas datas comemorativas e como a escola trabalha
com elas. Por exemplo, dia do índio, se a mãe quer que trabalhe o dia do índio, pintando as
crianças e colocando uma pena na cabeça, a escola não vai fazer isso, pois não concorda,
agora se a mãe quer que se trabalhe com a questão de luta e história indígena no Brasil, isso
está no projeto da escola, e é um tema a ser trabalhado o ano todo.
 Caso – No dia cinco de setembro, chega à escola uma criança em situação de
deficiência, porém esse não havia sido o combinado com a família da criança, o combinado
tinha sido que a mãe estaria mandando a criança para a escola no dia onze de setembro, então
a escola se preparou para que a cuidadora estivesse no dia onze, ou seja, os combinados
estabelecidos com a família não foram cumpridos, e a Rosa disse que iria ter que ligar para a
família para conversar, uma vez que a criança precisa do período de adaptação e o irmão que
viria acompanhar a criança nesse período não veio. A criança veio para a escola com a perua
escolar, o que dificulta a comunicação direta com a família.
 Via telefone: Mãe pediu para a Clara ver quantas faltas a criança tem no ano, a
Clara disse que estaria vendo e mandando as faltas via caderno de recados. (6 de setembro de
2017)
 No dia 13 de setembro, três mães procuraram a escola pelo mesmo motivo, elas
informaram para a Rosa e para a Clara que estavam com problemas pessoais para retirar a
criança da escola, e solicitavam se podia todos os dias retirar a criança alguns minutos mais
cedo. A Rosa e a Clara acolheram as mães ouvindo o que eles tinham para dizer e juntas
buscaram alternativas para uma possível solução do caso, a escola não pode permitir que
situações assim aconteçam regularmente, somente em exceções, portanto a organização fica
por conta da família. Sobre esses casos a Clara me disse que é bastante complicado, porque
são problemas das famílias e cabe a elas se organizarem, não dá para a direção adequar o
horário criança por criança, problemas pessoais das famílias, a escola pode até ajudar, mas
não cabe a ela resolver o problema. A Rosa argumenta com as mães que a criança tem o
direito de ficar na escola o tempo previsto em lei.
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CONSELHO ESCOLAR
O Conselho Escolar de Campinas esta amparado na Lei 6662 de 10 de outubro de
1991.
No Art.5 O conselho de Escola será um centro permanente de debates e
articulação entre os vários setores da escola. Tendo em vista o atendimento das necessidades
comuns e solução dos conflitos que possam interferir no funcionamento da escola e dos
problemas administrativos e pedagógicos que esta enfrenta.
Art.6 trata dos Objetivos do Conselho. No Art.7 atribuições e competências, na
parte F deste artigo encontramos: programas regulares ou especiais que visem a integração
escola-família-comunidade.
O Conselho Escolar este ano na escola teve a eleição no dia 03/03/2017 e data de
posse no mesmo dia, ao todo são 20 conselheiros, sendo divididos por segmentos; 1 membro
nato que é a diretora, 1 especialista de educação, 8 docentes, 1 funcionário e 10 pais e alunos.
Esta divisão esta amparada na lei a cima em que prevê que 50% do Conselho seja formado de
pais, 40% professores, 5% funcionários e 5% especialistas de educação, isso vale para as
unidades de educação infantil em idade pré-escolar.
O funcionamento do conselho é de responsabilidade de diretora, fazê-lo funcionar,
estar presente e convocar. São realizadas reuniões bimestrais para a discussão mediante uma
pauta. Se caso na hora da votação de algum item empatar, o voto de desempate é da diretora.
Há as leis do conselho municipal de educação, são essas:
Lei 7145 de 03 de setembro de 1992- Estabelece objetivo, competência e dá
normas de funcionamento do conselho das escolas municipais, conforme artigo 230 da Lei
Orgânica do município de Campinas.
Lei 9143 de março de 1995- Conselhos municipais e regionais de educação.
Lei 8869 de 24 de junho de 1996- Dispõe sobre a criação, a composição, as
atribuições e o funcionamento do conselho municipal de educação nos termos do artigo da Lei
Orgânica de Município de Campinas.
REUNIÃO DO CONSELHO (25 de agosto de 2017)
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A diretora Sophia inicia a reunião dizendo que eles estão conseguindo cumprir o
calendário estipulado no começo no ano para esta reunião do conselho, pois na última reunião
a data precisou ser alterada e alguns representantes não gostaram, pois isso requer uma
reprogramação de suas atividades pessoais. Então esta reunião está na data certa.
1º Item da reunião foi à avaliação do Projeto Pedagógico. Este contemplando o
projeto Ateliês, o trabalho com o cinema realizado na escola, o trabalho com a valorização da
cultura afrobrasileira. A diretora Sophia diz que o PP está válido até o ano que vem, então
algumas questões do PP ainda não conseguiram ser implantadas na escola, como por
exemplo, o trabalho com o meio ambiente, ou com a reciclagem do lixo.
Pai Rogério questiona como que é realizado o trabalho com a cultura afro
brasileira na escola, se há uma explicação para as crianças. A diretora Sophia diz que o
trabalho com a cultura afro brasileira é regulamentado pela Lei Federal 10.639, que traz a
obrigatoriedade do trabalho com a cultura desde a educação infantil. Na escola ela está sendo
passada as crianças através das aulas de capoeira, a abordagem é feita através da história e do
corpo. A professora Amanda diz que o trabalho na educação infantil, está construindo nas
crianças uma memória, e que no futuro, quando a criança for mais velha, ao entrar em contato
novamente com a capoeira e com a cultura afro brasileira, ela irá se lembrar através da
memória corporal construída, porém agora, o importante é o trabalho corporal com as criança,
e não conceitos históricos e explicações mais determinadas. A Sophia sobre isso diz que o
trabalho na educação infantil está voltado para a valorização da identidade, então a escola está
proporcionando um trabalho para essa construção, como por exemplo, na escola teve oficina
de trança (para o período da manhã, a tarde ainda não foi realizado), para as crianças se
reconhecerem se acharem bonitas como são, com os seus cabelos, para que a criança negra se
sinta parte da escola também, e se ame, se valorize e se reconheça. Outro trabalho com a
cultura afro brasileira na escola é a caixa de livros com personagens da cultura afro brasileira,
afim também do trabalho com a questão principalmente da identidade e conhecimento.
A diretora Sophia diz que a escola vai iniciar o trabalho também com a cultura
indígena, que está em exigência em lei, assim como a escola está montando um trabalho com
a questão das crianças em situação de deficiência, uma caixa de livros infantis que tratam
sobre o tema já está sendo montada pela professora Ana. Ano que vem há uma demanda para
se trabalhar com a cultura américo hispânica, por conta do número grande de crianças que
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vem da América Espanhola na escola, porém ainda é um projeto, mas é fundamental se
trabalhar por conta novamente da questão da identidade.
Mãe Anelise diz sobre a questão da inclusão realizada na escola, que está sendo
muito legal o trabalho pedagógico que está sendo realizado na escola pela Prof. Roberta e
pela Prof. Amanda. (A escola está sendo polo para o trabalho com inclusão de crianças
surdas, começando este ano com uma sala bilíngue, a Roberta é a professora de LIBRAS que
desenvolve o trabalho com a turma junto com a Prof. Maria; Amanda é a professora da Sala
de recursos Multifuncionais).
Mãe Melissa questiona o ateliê, pois diz que seu filho retrata muito que está indo
para o parque. A professora Júlia diz que cada criança tem uma necessidade e há um trabalho
na sala que incentive a experimentação das crianças a irem para os ateliês. Mãe Manoela diz
que no parque também há uma rica experiência. A Sophia (diretora) diz que há uma
preocupação da escola em deixar os ateliês cada vez mais atrativos, há um planejamento para
compra de materiais aos ateliês para que eles fiquem mais atrativos. Completa dizendo que
este semestre irá acontecer um projeto com duas alunas da Unicamp, uma da educação física e
uma da dança, que irão trabalhar com o corpo. E é planejamento da equipe da escola pensar
em alguns projetos para os ateliês, mas que é necessário pensar sempre na necessidade da
criança, esses novos projetos serão divulgados as crianças, para que eles saibam e se
interessem em participar. Às vezes a necessidade dela é ir para o parque, outras para os
ateliês. Mãe Manoela diz que a escola é rica e o filho aprende sempre tanta coisa. A Mãe
Bianca completa dizendo que na escola, apesar da liberdade, tem uma rotina e a escola é
muito rica, diz que sua filha desenvolveu muito sua independência, pois na outra escola não
existia essa liberdade, diz que é impressionante como funciona, porque há uma liberdade, mas
também há uma rotina e organização, como por exemplo, na hora de guardar os brinquedos,
eles têm a liberdade de pegar, mas a responsabilidade de guardar. Mãe Anelise completa
dizendo que é uma liberdade consciente dentro de uma rotina.
2º Item da reunião é a prestação de contas da escola, é apresentado as famílias
todas as notas e gastos que a escola teve (balancete). A diretora Sophia diz que das metas
estipuladas pela escola está sendo cumprido muito pouco, por causa do dinheiro, os 25 mil
reais que vem por trimestre está sendo pouco, basicamente ele supre as necessidades de gastos
de rotina da escola, e não sobra muito para gastos extras.
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É comunicado as famílias o passeio ao Sesi para assistir uma apresentação teatral
que não terá custo de entrada as crianças, porém a diretora Sophia diz que será necessário,
uma vez que não haverá custo de entrada para as famílias, a contribuição no valor de R$10,00
por criança que for ao espetáculo, porque se a escola for assumir este gasto, irá baixar muito a
conta escola, mas enfatiza que a família que não puder contribuir, ela não será penalizada, irá
no teatro e a escola irá pagar para esta criança (por fim a escola conseguiu o ônibus da
prefeitura e não foi necessário a contribuição das famílias). Pai Lucas questiona se será
avisado as famílias, porque o conselho aprova, mas o conselho é uma pequena parte das
famílias, e o resto das famílias, como fica nessa decisão? A Sophia responde que as famílias
serão comunicadas através de bilhetes via caderno de recados, inclusive comunicando que se
a família não puder contribuir a criança irá no passeio mesmo assim.
3º Item é o informe sobre a mudança de horário da escola no ano que vem (2018).
Há uma exigência da Prefeitura Municipal de Campinas de ter entre um período e outro 1
hora e 50min, por conta da qualidade do Trabalho Docente Coletivo, para que haja uma
melhoria na formação docente. A alteração implicaria em começar a entrada da manhã dez
minutos mais cedo e a entrada da tarde passa a ser dez minutos mais tarde. Os pais do
conselho aprovam a alteração no horário. A Sophia traz a questão dos atrasos crônicos de
manhã e isso vai precisar ser conversado com as famílias pois todo dia há um número de
atrasos grandes. Sobre isso as famílias sugerem que a escola seja mais rígida com a questão da
entrada. A partir desse ponto inicia-se uma discussão sobre sugestões do que a escola poderia
fazer para que esses atrasos diminuíssem, pois os atrasos não atrapalham só a rotina da gestão
escolar, que precisa às vezes ficar mais de meia hora no portão recepcionando, mas a perda
maior é para as crianças, que possuem uma rotina, e o atraso de uma ou mais crianças
atrapalha a qualidade da hora da roda, ou a contação de uma história por exemplo.
Inicialmente a sugestão foi que a escola passasse a ter dois horários de entradas, para reeducar
a famílias, tendo como objetivo que o portão seria aberto as 07h20, para a família que se
atrasasse, teria que ficar esperando até 07h40, por exemplo, para a segunda entrada. Porém
essa sugestão não foi muito aceita, pois gerou a reflexão que o caso poderia piorar, pois com
essa segunda entrada, poderia ser que um número muito maior de famílias chegassem
atrasadas, ou seja, poderia normalizar essa segunda entrada, a exceção poderia virar regra.
Outra sugestão foi barrar a entrada de quem chega muito atrasado sem uma justificativa, sobre
isso a Sophia interviu dizendo que ela enquanto diretora nunca fará isso, pois sua
preocupação maior é com a criança, e esta não pode ser penalizada pelo erro da família.
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Nesse momento a Sophia compartilhou um caso com o Conselho, disse que um
dia, estava recolhendo as assinaturas das famílias que chegaram atrasadas, pois na escola há
um livro de assinatura que as famílias precisam assinar em caso de atraso, e um pai havia
saído e deixado o portão aberto, então a Sophia pediu para uma mãe fechar o portão, por
questão de segurança, disse então que essa mãe ficou muito brava e começou a ofendê-la.
Sobre isso fez-se a reflexão que a questão da entrada é muito complicada, pois a medida
tomada pode não ser aceita pelas famílias, e mais situações como essa ocorrer, e esse não é o
objetivo.
O pai Lucas disse que se são casos pontuais e recorrentes de quem chega
atrasado, o correto é chamar a família em específico para conversar, de maneira mais
tranquila, para que não assuste a família, não tomar uma medida para a escola toda, uma vez
que são casos pontuais. A Sophia diz que a escola chama para conversar e na primeira
reunião do ano é um tópico falado as famílias, a questão do atraso, completou dizendo que a
escola acabou de ter um caso de cancelamento de matrícula de uma criança, por que a mãe
chegava atrasada todo o dia e a escola vivia chamando a mãe para conversar, explicar a
importância de chegar no horário, porém a mãe não gostou e optou por cancelar a matrícula.
Nessa hora a orientadora pedagógica Clara interferiu dizendo que as sugestões
serão levadas em consideração, porém esse assunto é muito delicado, e a escola estará
pensando com mais calma em uma solução. Pediu para passar para o próximo tópico de
discussão.
Mãe Bianca comenta sobre o carinho em que toda a equipe escolar trata as
crianças, porque se alguém se machuca independentes da função que ocupa na escola, todos
se dispõem a ajudar e a socorrer a criança.
4º item para a discussão é a Festa da Família, que irá ocorrer no dia 16 de
setembro (sábado) na escola. Na última reunião do conselho foi formada uma comissão de
famílias para a festa, essa comissão visa ajudar a festa e a escola em tudo que puder, mas
principalmente para a arrecadação de doações para a festa. A Sophia diz que essas doações,
geralmente são realizadas por pessoas da comunidade, que de alguma forma possuem um
vínculo afetivo com a escola, sejam famílias que possuem comércio, famílias de ex-alunos da
escola, ou no trabalho de famílias que trabalham em comércios, podendo ser doações de
mantimentos, descartáveis, valor monetário, etc.
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Comenta a ideia de terceirizar o serviço de alimentação da festa, sugerido por
alguns pais do conselho na última reunião; a Sophia diz que até fizeram um levantamento da
terceirização, porém isso atrapalharia no custo dos produtos, a ideia da festa é que todos
possam participar, e ter condições de participar, terceirizando, o produto sairia mais caro, e
não seria acessível às famílias. Disse que inclusive a escola resolveu tirar todas as atrações
paga a parte da festa, pois no ano passado, na reunião das crianças, o feedback que receberam
foi que muitas ficaram com vontade de ir nos brinquedos, ou comer mais coisas porque estava
muito caro. A intenção da festa, também é não ser transformada em mercadoria, e sim
prevalecer à integração entre família-escola-criança, proporcionando um ambiente gostoso e
acessível para que isso ocorra, portanto, a festa não está visando lucros, o dinheiro a ser
arrecado, tem o objetivo de somente cobrir o custo da festa.
Houve uma discussão sobre o cartaz de agradecimento aos doadores, algumas
famílias manifestaram a desaprovação do cartaz no ano passado, porém Sophia explicou que
é um cartaz simples, que não visa fazer propaganda, ou transformar em mercadoria, mas
somente como gratidão a ajuda. Os pais do conselho aprovaram a realização do cartaz de
agradecimento. A Sophia então leu o ofício redigido por ela para o pedido de doações para a
festa, o ofício foi aprovado pelo Conselho.
Após a reunião do conselho, os pais que vão oferecer oficinas ficaram para
conversar com a Sophia sobre que o que vão fazer e os materiais que precisarão, pois a
Sophia estará indo durante a próxima semana comprar.
Os pais Lucas, Rogério e Bianca ficaram responsáveis pela oficina “Engenhoca”,
suas intenções são realizar com as crianças a construção de um spinner de papelão.
A mãe Valéria, está com a intenção de realizar uma gincana com as crianças e
suas famílias, com desafios como a corrida de saco, corrida de pés amarrados, corrida com o
“ovo” na boca e caça ao tesouro. A orientadora pedagógica Clara diz que a caça ao tesouro é
muito interessante, porém se houver alguma premiação essa tem que ser realizada a todos os
participantes de maneira igual, uma vez que não visa estabelecer a competitividade e a
ganância, mas sim a coletividade. A mãe Valéria após conversa decidiu fazer um grande baú
em que dentro dele haverá saquinhos com confetes de chocolate para todos os participantes.
REUNIÃO DAS CRIANÇAS
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Cada turma da escola escolhe um representante e esses representantes conversam
com sua turma para discutir o que eles percebem que é necessário melhorar na escola, ou
quais as festas eles querem que tenha na escola ou o que eles gostariam que a escola tivesse.
Em reunião com a diretora Sophia eles conversam sobre as questões solicitadas, e o que eles
conversam ou demonstram em forma de desenhos é apresentado na Reunião do Conselho para
ver o que será aprovado ou não, depois disso é dado um feedback às crianças. Por exemplo, as
festas, as crianças deram a sugestão da festa dos doces, e a escola disse para eles que isso não
vai poder ser feito. Outra coisa como compra de brinquedos para o parque, ou sugestões para
o uso da piscina, se o Conselho aprovar é realizado a fim de melhoria dos espaços da escola.
RELAÇÃO ORÇAMENTO E FAMÍLIA
O orçamento da escola vem subdividido em 4 instâncias, sendo essas:
 Conta Escola,
 FNDE
 Cooperativa escolar (APM)
 Verba para a sala de recursos
O dinheiro vindo da Conta Escola vem do PDDE- Programa Dinheiro Direto na
Escola, em que dá autonomia para a escola estabelecer suas metas e administrar o dinheiro, a
verba deste programa é repassada a escola trimestralmente.
Ele sugere 5 passos para o gasto deste dinheiro:
1. Levantamento e seleção das necessidades prioritárias
2. Realização da pesquisa de preços
3. Escolha da melhor proposta
4. Aquisição e/ou contratação
5. Guarda da documentação
Na direção da escola há um quadro de metas a serem cumpridas na escola, essas
metas estão separadas por instâncias. Para cada instância é um financiamento que a partir daí
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a direção, junto com o conselho estabelece metas de realização e prazo estimado. Os cheques
que pagam estas metas são assinados pelo diretor e pelo tesoureiro da escola.
O dinheiro da cooperativa escolar é arrecadado através da APM- Associação de
Pais e Mestres são envelopes que são passados as famílias, o valor sugerido é de R$20,00 por
mês, mas a contribuição é voluntária. O destino deste dinheiro se dá para o cumprimento de
metas, porém ele é dividido, 50% para os professores para a compra de materiais que eles
necessitem para utilizar com as crianças e 50% vai para o caixa escolar. Esse ano as metas a
serem cumpridas através deste dinheiro são: Compra de prateleiras igual sala 7 para outras
salas, gaveteiros para a direção e armário para o banheiro, todos com prazo curto de execução.
Analisando o caderno das turmas foi possível perceber que toda a doação
realizada pelas famílias para a APM (associação de pais e mestres)/ Caixa escola, é
respondido com um carimbo agradecendo a contribuição.
PROFESSORES
 Pesquisa: a professora relatou que ela pede pesquisas para as crianças para
fazerem em casa, e as famílias estão participando dessas práticas e gostando bastante. Ela
pediu o alfabeto dos animais e uma família no dia seguinte já mandou a tarefa para a escola. É
uma forma de aproximar as famílias da criança, escola e seu estudo diz a professora.
 Prof. Ana (Educação especial) A professora está se aposentando, seu contato
com as famílias é através dos professores, quando uma família procura por orientação ou
quando os professores solicitam alguma reunião com a família, pedem para a Ana estar
presente. O contato com as famílias é mais direto quando a criança está em situação de
deficiência, assim ela às vezes conversa com a família no horário de entrada e saída das
crianças sobre algo que ocorreu em determinado dia.
PROFESSOR FELIPE
Na conversa com o professor Felipe, iniciei fazendo duas perguntas provocativas,
a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática pedagógica. E a
segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a família?
O professor Felipe começa chamando a atenção para a participação com os pais
do Conselho de Escola, diz que eles são bem presentes e que a escola flexibiliza para que isso
aconteça, ajustando os horários para as reuniões para que todos possam participar, os horários
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são combinados com as famílias e para os professores a escola sempre viabiliza a participação
ou colocando um estagiário para assumir a turma durante a reunião, ou outro professor.
Sobre os cadernos de recados, o professor diz que ele é um meio de comunicação,
mas ele prefere que algumas coisas sejam ditas diretamente com as famílias, porque às vezes
no caderno de recados a escrita pode gerar uma má interpretação. Deu um exemplo dos
recados sobre machucados, diz que aqui na escola não teve problema com questão de
machucados porque é mais tranquilo e as famílias e a comunidade compreende bem a questão
do machucado como parte da infância, mas que em alguns casos os bilhetes sobre
machucados podem gerar problemas, então ele prefere falar na saída da criança. Por isso é
preciso tomar alguns cuidados com a escrita no caderno e com as respostas que são dadas.
Quando o assunto é mais delicado se ser tratado, o professor responde o caderno com um OK
e prefere chamar a família para uma conversa.
Conversando sobre a participação das famílias no projeto pedagógico, o professor
diz que as famílias são muito presentes, inclusive nas reuniões, tanto gerais quanto trimestrais
e que as famílias questionam algumas coisas do trabalho do professor e também sobre o
trabalho com os ateliês, mas geralmente não como críticas, mas sim como forma de
compreensão. Porém reconhece que não há uma colaboração tão grande com questões
pedagógicas, as famílias colaboram mais com questões de organização, dando dicas ou
cobrando objetos esquecidos na escola do que aspectos pedagógicos. O professor também diz
que para o público que a escola atende, um bom trabalho precisa ser realizado, porque as
famílias não aceitam qualquer trabalho.
O professor diz que ele gosta de enviar o plano pedagógico pelo caderno, mas
esse ano não fez porque ele teve muitas demandas por ser novo na escola e o plano precisaria
ser bem resumido para ir via caderno.
Para as crianças o professor destaca que a interação com as famílias ajuda no
estabelecimento das regras, assim professor-criança-família conseguem falar a mesma língua
e realizar um trabalho em relação às regras de convivência bem parecido. Diz também que o
fato do professor chamar as famílias para conversar em geral não é algo temido pelas
crianças, nem sempre chamar para conversar é algo negativo que requer medo ou apreensão.
Comenta também a questão do gênero, diz que ele não teve grandes problemas
nessa escola por ser um professor homem, houve apenas um caso de uma mãe que na verdade
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a avó da criança manifestou que a mãe da criança estava insatisfeita com o professor, mas a
mãe mesmo não chegou a se manifestar.
As famílias tem a orientação para buscarem primeiro os professores para
conversar, solucionar problemas e quando isso não é resolvido aí sim o problema vai para a
direção resolver. Diz também que o projeto pedagógico apesar de ser online não é de acesso
às famílias por via diretas, elas precisam vir até a escola para ter acesso.
Para o último trimestre o professor pretende enviar para as famílias o livro da
vida, para uma interação com as famílias, mas até agora esse ano ele não propôs projetos para
ser realizado em conjunto com família e criança.
Observa que na hora da saída e entrada das crianças é um momento importante de
interação, mas as próprias famílias já sabem que esse momento é para conversar assuntos
mais curtos, quando o assunto é mais delicado ou requer mais cuidado e atenção é marcado
um horário para a reunião individual. A comunicação com as famílias das crianças que vem
para a escola de perua escolar é um pouco mais difícil, pois não há o contato dia a dia no
horário de entrada e saída.
Cadernos: Nas primeiras páginas, todos os cadernos recebem os mesmos
bilhetes, contento os comunicados gerais da escola, como solicitação de informações pessoais
da criança e responsável para caso ocorra alguma emergência, as regras da escola, por
exemplo. Em suma, a maioria dos bilhetes enviados as crianças são de comunicados mais
gerais da escola, como convite para a festa dos aniversariantes, envelope para a contribuição
da APM, que está fixado na capa de trás dos cadernos, assim como outros bilhetes explicados
no item BILHETES deste diário.
O professor Felipe escreve no caderno em casos pontuais, em grande maioria os
bilhetes são informando à família que a criança se machucou na escola, ou informando que o
relatório da criança está sendo encaminhado para a família. Porém quando o bilhete vem da
família, o professor apresenta sempre respostas atenciosas.
Os bilhetes enviados pela família são mais variados, eles são enviados para
justificar a falta da criança, avisos sobre o dinheiro da APM, atualização dos dados da criança,
bilhete de despedida avisando que a criança irá mudar de período, solicitação de informações
sobre os livros da biblioteca, informações sobre o uso da piscina, informações sobre passeios,
informações sobre objetos esquecidos na escola, solicitação de reuniões com o professor,
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informando caso de piolhos, saúde da criança, comunicado avisando quem irá buscar a
criança na escola, perguntando se haverá dia do brinquedo e perguntando sobre uniformes.
Foi possível observar que não são todos os dias que as famílias mandam bilhetes
ao professor, porém todos os dias o professor confere os cadernos. Em todos os bilhetes
observados o professor responde o que foi perguntado ou solicitado, sempre colocando
“GRATO” no final dos bilhetes ou “ESTOU A DISPOSIÇÃO” quando necessário.
Geralmente quando a criança possui algum probleminha de saúde, como asma, bronquite,
alergias, rinite, etc., os bilhetes são mais frequentes, a comunicação via caderno de recados é
mais utilizada.
PROFESSORA RENATA
Magistério, Graduada em pedagogia, Pós-Graduação Psicopedagogia- UNINTER.
Na conversa com a professora Renata, iniciei fazendo duas perguntas
provocativas, a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática
pedagógica. E a segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a
família?
Para inserir as famílias na prática pedagógica a professora Renata solicita
pequenas pesquisas para as crianças fazerem junto com a família, ou pede para as crianças
conversarem com seus pais ou responsável para trazer alguma informação para a escola sobre
determinado assunto, porém isso na sua turma é um pouco complicado uma vez que tem
crianças muito pequenas que não compreendem esse movimento ainda.
Diz que a escola facilita esse contato e a aproximação abrindo para as famílias
entrarem com as crianças até a escola. As reuniões fazem parte da comunicação e é na reunião
que é explicado o projeto pedagógico e tirado as dúvidas com as famílias.
A professora diz que essa interação é sempre muito benéfica, pois as famílias
conseguem compreender a prática pedagógica, mesmo porque ela é uma professora que não
participa do projeto Ateliê e isso requer muito diálogo com as famílias para explicar qual é o
seu trabalho e porque ela não participa do projeto.
A Renata relata que os pais a procuram muito para falar sobre o comportamento
das crianças, e ela realiza essa interação falando do comportamento, mas também
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conversando com o pai qual está sendo o trabalho pedagógico que ela esta desenvolvendo
sobre o comportamento.
Ela relata que a comunicação com as famílias da criança que vem com a perua
escolar é um pouco mais distante porque elas não estão no dia a dia da escola, mas são casos
pontuais, em geral as famílias são muito presentes.
Cadernos: Nas primeiras páginas, todos os cadernos recebem os mesmos bilhetes,
contento os comunicados gerais da escola, como solicitação de informações pessoais da
criança e responsável para caso ocorra alguma emergência, as regras da escola, por exemplo.
Em suma, a maioria dos bilhetes enviados as crianças são de comunicados mais gerais da
escola, como convite para a festa dos aniversariantes, envelope para a contribuição da APM,
que está fixado na capa de trás dos cadernos, assim como outros bilhetes explicados no item
BILHETES deste diário.
A professora Renata da um visto no caderno das crianças todos os dias, se há
bilhetes ela responde se não há ela marca com um visto que olhou o caderno. Em geral os
bilhetes que a professora envia são avisando as famílias se a criança ficou bem na escola,
principalmente quando a criança está no período de adaptação, o envio do relatório da criança,
bilhetes sobre a sala de recursos, solicitação para que a família envie mais roupas (para
criança em situação de deficiência), informação sobre transporte escolar adaptado, aviso que
faltará em determinada data, aviso sobre o cardápio escolar, aviso sobre machucados que a
criança fez na escola, aviso sobre livros da biblioteca.
As famílias escrevem no caderno para a professora geralmente questionando
algum machucado da criança, pedindo informações sobre o uniforme, informando objetos
perdidos na escola, informando o envio do dinheiro para a APM, falando sobre a saúde da
criança, pedindo informações sobre o cardápio da escola, solicitando reuniões/conversas ou
pedindo informações sobre a reunião, enviando atestado da criança que ficou doente,
solicitando lista de crianças para enviar o convite de aniversário, agradecimento pelo trabalho
da professora, relato/compartilhamento do que as crianças fazem em casa que aprendem na
escola.
Os bilhetes são mais frequentes quando a criança está em situação de deficiência,
ou tem algum probleminha de saúde como alergia por exemplo.
PROFESSORA JULIA
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Graduada em Pedagogia pela UNICAMP- Pós em LETRAS –Linguagem práticas
discursivas e crianças pela UNICAMP
Na conversa com a professora Julia, iniciei fazendo duas perguntas provocativas,
a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática pedagógica. E a
segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a família?
A professora Julia inicia dizendo que para ela a relação família escola é muito
importante e não imagina uma escola sem família.
Diz que o horário de entrada e saída é um momento importante para essa relação,
pois as famílias sempre têm algo para dizer, e às vezes ela precisa até “cortar” a conversa
porque nesse momento não dá para conversar assuntos muito demorados, para assuntos que
requerem mais atenção há o horário do Trabalho Docente Individual em que a professora
atende as famílias ou quando ela solicita ou quando as famílias solicitam.
Como a professora Julia participa do Conselho, ela destaca que as reuniões do
Conselho são importantes na relação entre família e escola, pois é onde algumas decisões em
conjunto são tomadas.
A professora fala que às vezes durante um ano de trabalho, infelizmente ela passa
sem conhecer algumas famílias, geralmente isso acontece quando a criança vem com a perua
escolar ou a família não comparece na reunião. Esse ano ela conhece todas as famílias, porém
com umas o contato é maior e outras o contato é menor. Diz que quando a criança é seu aluno
por dois ou três anos cria-se um laço maior e uma confiança maior, principalmente da família
com o trabalho da professora.
Sobre o efeito da relação sobre as crianças, ela diz que é positivo, pois assim é
possível criar uma relação compartilhada entre escola-família-criança, dá o exemplo da
atividade da festa da família em que ela pediu para as famílias e crianças se representarem
num pedaço de TNT, só que teve quatro crianças que não devolveram a atividade, uma alegou
que perdeu o TNT, a professora entregou outro pedaço e a criança falou que perdeu
novamente, outra família disse que não precisava daquilo, e para a criança que não trouxe a
atividade, a professora percebeu que a criança ficou chateada e triste. A professora levanta
hipóteses que essa situação pode ter acontecido por falta de tempo ou falta de importância das
famílias para a vida escolar da criança, mas que ela não sabe o real motivo. Completa dizendo
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que as crianças são mais tranquilas na escola quando há um diálogo mais frequente com as
famílias.
A professora destaca o diálogo como fundamental na relação família-escola, uma
vez que só com o diálogo é possível resolver os maus entendidos, por isso ela busca conversar
com as famílias orientando que os problemas sejam colocados primeiro para a professora,
para depois se não resolver ser levado para a direção.
Na parte pedagógica as famílias participam bastante quando a professora solicita
sucata para fazer algum trabalho com as crianças, ou para a festa da família que precisa para
as oficinas, porém hoje ela não pede muita pesquisa ou atividade entre criança e família, diz
que é algo para refletir porque acha que precisaria de mais atividades para essa integração.
A professora vê na biblioteca outro momento de interação entre família-escola,
pois os livros são levados para a casa para serem lidos com a família, e do início do ano ela
percebiam que as famílias liam mais, agora relaxou um pouco e isso reflete na criança, se a
família lê com a criança ela chega mais empolgada , a criança pede para ler o livro de novo na
roda, se a criança “ lê sozinha” ela chega mais triste, ou não da tanta importância para a roda
e não participa tanto da discussão do livro. Há também um movimento das crianças, em que o
livro que a professora leu na semana é o mais disputado para ser pego na biblioteca porque as
crianças querem compartilhar com suas famílias.
Cadernos: Nas primeiras páginas, todos os cadernos recebem os mesmos bilhetes,
contento os comunicados gerais da escola, como solicitação de informações pessoais da
criança e responsável para caso ocorra alguma emergência, as regras da escola, por exemplo.
Em suma, a maioria dos bilhetes enviados as crianças são de comunicados mais gerais da
escola, como convite para a festa dos aniversariantes, envelope para a contribuição da APM,
que está fixado na capa de trás dos cadernos, assim como outros bilhetes explicados no item
BILHETES deste diário.
A professora Julia costuma escrever nos cadernos em casos pontuais, ela avisa
caso a criança não esteja comendo na escola, comunica a saúde da criança na escola, envia o
relatório para as famílias que não vieram na reunião, informa sobre machucados ou mordidas,
confirma o recebimento do dinheiro da APM, há também um bilhete informando que a
criança apareceu com um dinheiro na escola e pedindo para a família averiguar, informa sobre
troca de horário da criança.
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As famílias escrevem para a professora Julia para informar que a criança sairá
mais cedo, para justificar as faltas das crianças, falando do livro da biblioteca, demonstrando
interesse em participar da horta, atualizando os dados cadastrais da criança, agradecendo o
carinho e a atenção da professora com a criança, perguntando sobre objetos esquecidos na
escola, aviso sobre doação para a festa da família, solicitando reunião porque faltou na geral,
aviso sobre a saúde da criança, informa sobre envio de lembrancinha para a professora,
solicitando para a professora averiguar relato de “ briga” entre criança da outra sala,
perguntando de machucados.
Um caso chamou a atenção, havia uma criança que esquecia muito suas coisas na
escola, e a mãe sempre mandava bilhete pedindo para a professora localizar o objeto, então a
professora respondeu para a mãe que aos poucos as crianças vão ganhando autonomia e
aprendem a cuidar das suas coisas, assim os esquecimentos vão diminuir.
A maioria dos cadernos dessa turma estão só com bilhetes da escola, são casos
pontuais das famílias que escrevem mais nos cadernos. A professora sempre responde os
bilhetes com atenção.
PROFESSORA THAIS
Magistério, Graduada em pedagogia pela PUC-Campinas, Pós Graduação no
CECI- Unicamp de Estudo Direcionado ao ensino de ciências e matemática
Na conversa com a professora Thais, iniciei fazendo duas perguntas provocativas,
a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática pedagógica. E a
segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a família?
A professora Thais inicia dizendo que gosta muito de trabalhar com o feedback
da família, por isso na primeira reunião se deixa aberta para que as famílias compartilhem
com ela ao longo do ano críticas ou sugestões para o seu trabalho. Ela recebe as famílias no
horário do Trabalho Docente Individual quando ela solicita ou quando as famílias solicitam.
Nas reuniões coletivas a professora gosta de ouvir as famílias como forma de
avaliação do seu trabalho, procura fazer as reuniões como uma roda de conversa para que aja
um compartilhamento entre as famílias, uma vez que a mesma situação pode acontecer com
diversas famílias e essas podem conversar entre si, compartilhando as dúvidas.
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Os bilhetes vias caderno de recados são uma ferramenta diária de comunicação,
diz que a festa da família é um espaço onde pode haver o contato mais direto com as famílias,
diz que da sua sala tinha uma mãe vendendo bolo, uma mãe trabalhando na horta e um pai
trabalhando na oficina de engenhoca, da sua turma destaca uma participação efetiva desses
três pais, os outros não participam tanto, porém há algumas participações voluntárias como
famílias que doam sementes para a horta, que fazem doação de livros para a escola ou quando
fazem algum bolo ou biscoito enviam para ser dividido com a turma, essas participações
voluntarias para a criança é positivo, diz que faz com que haja uma amizade com a turma, e às
vezes a criança que está mais tímida, se chega com algo para compartilhar com a turma, ela se
solta mais depois.
A Thais diz que já teve mães contadoras de histórias, mães que ajudavam na
piscina, na horta e em passeios, disse que a escola é aberta e ela está aberta para essa interação
com as famílias, mas esse ano isso não aconteceu tanto.
Destaca que para a criança a interação com a família traz benefícios, dá um
exemplo de uma criança que estava com dificuldades de interação e com um comportamento
muito agressivo. Conversar com essa família proporcionou o entendimento de algumas
questões do comportamento dela e o fato de chamar a família para conversar a criança já
mudou na escola, porque percebeu que sua família se preocupa com ela.
Da outro exemplo das crianças que não vieram na festa da família, a professora
conta que as crianças demonstraram na roda muita chateação porque não puderam vir.
A professora termina a conversa dizendo que a biblioteca requer que as famílias
leiam com as crianças, a maioria lê com as crianças, diz que tem casos pontuais de crianças
estrangeiras que pela família não dominar a língua portuguesa não leem, mas ai para essa
criança a professora costuma ler o livro na roda.
Cadernos: Nas primeiras páginas, todos os cadernos recebem os mesmos bilhetes,
contento os comunicados gerais da escola, como solicitação de informações pessoais da
criança e responsável para caso ocorra alguma emergência, as regras da escola, por exemplo.
Em suma, a maioria dos bilhetes enviados as crianças são de comunicados mais gerais da
escola, como convite para a festa dos aniversariantes, envelope para a contribuição da APM,
que está fixado na capa de trás dos cadernos, assim como outros bilhetes explicados no item
BILHETES deste diário.
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A professora envia bilhetes às famílias em casos pontuais, quando precisa avisar
sobre machucados ou a saúde da criança na escola, informando sobre transporte escolar,
dizendo seus horários disponíveis para reuniões, pedindo para as famílias reforçarem os
combinados da escola em casa.
As famílias enviam bilhetes para a professora informando sobre a saúde da
criança, enviando convite de aniversário para ser distribuído para a turma, enviando dinheiro
da APM, informando objetos que a criança levou por engano, solicitando reunião, informando
sobre objetos que a criança perdeu na escola, falando para a professora sobre o
comportamento da criança, solicitando mais rifas para o cestão, parabenizando a festa da
família, falando sobre o uniforme.
PROFESSORA ROBERTA
Licenciada em educação especial- UFSCAR- Especialização em LIBRAS - UNIP
Na conversa com a professora Roberta, iniciei fazendo duas perguntas
provocativas, a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática
pedagógica. E a segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a
família?
A professora Roberta é responsável pela sala bilíngue da escola, compartilha a
docência com a professora Maria, ela acompanha toda a turma, mas lida mais diretamente
com as famílias das três crianças surdas da sala bilíngue.
Para as crianças surdas, essa relação próxima com a família reflete no
desenvolvimento da criança, principalmente em casa. Das três crianças, só uma família (pai e
mãe) são surdos, as famílias das outras duas crianças são ouvintes. A relação com essas
famílias ouvintes principalmente auxilia no incentivo da aprendizagem da LIBRAS pelas
famílias, refletindo no desenvolvimento da criança.
A professora dá o exemplo do aluno C., em que a mãe e o pai a colocaram em
contato com os outros profissionais que atendem a criança. Isso ajuda muito em seu trabalho,
uma vez que três vezes por semana a Roberta da aula de LIBRAS para as três crianças e esse
contato com outros profissionais ajuda a realizar um trabalho compartilhado.
A Roberta percebe que para o C. que é adotado, e os pais o escolheram pela
surdez, a família se esforça muito para o desenvolvimento dele e então fazem questão de tudo
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avisar e tudo comunicar a Roberta. O C. tem implante coclear, os pais fizeram a opção, pois
querem proporcionar ao filho todas as experiências, porém a família está aprendendo LIBRAS
e não pretende excluir seu uso, mas sim criar condições para que o filho escolha no futuro
como se comunicar. A professora conhece essa família desde o ano passado de outra escola.
Para a professora esse contato com a família, reflete que ela recebe os feedbacks
do desenvolvimento da criança em sua casa.
O K. os pais são surdos, mas a professora não tem muito contato porque quem
busca a criança na escola são os avós.
O A. os pais são haitinos e são ouvintes, a mãe apresenta mais dificuldade em
aceitar a surdez e o pai se esforça mais para aprender LIBRAS, mas a professora vem
sentindo um esforço da mãe para aprender LIBRAS também.
A professora diz que é necessário um jogo de cintura para não se envolver em
problemas familiares, uma vez que seu contato com esses pais são mais estreitos sendo
realizado até por whatsapp e que a informação trocada precisa ser pensada, é necessário ter
cuidado com o que se fala, pois uma má interpretação pode abalar a relação e afetar na
criança, não é o caso, mas pode acontecer. O caderno é um meio que ela tem de se comunicar
diariamente com essas famílias, além do caderno deles com a turma eles também tem o
caderno específico dela para as aulas de LIBRAS.
PROFESSORA MARIA
Magistério, Graduada em Pedagogia pela UNICAMP – Mestrado em Psicologia
Educacional- UNICAMP
Na conversa com a professora Maria, iniciei fazendo duas perguntas
provocativas, a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática
pedagógica. E a segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a
família?
A Maria inicia dizendo que o trabalho com as crianças precisa ser relacionado
com as famílias, uma vez que cada família e criança são diferentes, porém é necessário
diferenciar o que são questões da escola e o que são questões das famílias, principalmente na
questão dos valores, que é onde geralmente os conflitos acontecem, quando os valores não são
os mesmos. Mas quando isso ocorre às famílias acabam procurando para conversar, porque
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não dá para impor valores, mas dá para conhecer os valores das famílias e da escola e buscar
um jeito de trabalhar em conjunto. A escola precisa dar abertura para isso, na sua turma diz
que as famílias participam bastante dando feedbacks do seu trabalho.
Quando a professora pede alguma atividade ou pesquisa para as famílias ele
percebe um empenho e diz que os pais enviam depressa a atividade para a escola.
Com as famílias das crianças quem vem de perua para a escola, o contato não é
tão próximo, mas ela percebe que os perueiros se envolvem afetivamente com as crianças, são
respeitosos, interessados, deu o exemplo de um caso que ocorreu na sua turma, quando
definiram o nome de “turma do coelho” a perueira de uma aluna presenteou a turma com um
coelho de pelúcia.
A professora diz que trabalha separando o que é responsabilidade da família e o
que é responsabilidade da criança, dá o exemplo de uma criança que estava no parque e lhe
disse: Você não conhece minha mãe; a professora reagiu dizendo que não estava falando com
a mãe da criança nem sobre a mãe da criança, mas que estava falando do comportamento da
criança, com a criança. Destaca que a parte da autonomia da criança precisa do apoio da
família, pois há responsabilidades que a criança pode fazer e a escola irá estimular, dá o
exemplo do cuidado com os objetos pessoais ou alimentação, se a família faz tudo pela
criança, na escola ela não irá fazer. Ex. A família que corta o bife para a criança na escola ela
não come, então a professora precisa trabalhar com as famílias para o desenvolvimento da
autonomia e responsabilidade da criança.
A reunião é um momento de abertura para se estabelecer combinados e conversar
sobre diversas questões com as famílias.
Cadernos : Os cadernos da turma da Maria e da Roberta foram trocados no
meio do ano, portanto não há muitos bilhetes. Na primeira página foi colado as regras da
escola, depois avisos gerais da escola. Apesar de a sala ser compartilhada quem mais escreve
nos cadernos é a professora Maria.
A professora então escreve bilhetes sobre machucados e comportamento da
criança na escola. Carimba todos os dias no caderno par a dar o visto de que olhou os
cadernos.
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As famílias escrevem bilhetes sobre objetos esquecidos na escola, avisando da
retirada da criança na escola, contribuição da APM, enviando dinheiro do cestão e saúde da
criança.
PROFESSORA JOANA
Graduada em Pedagogia na cidade de Marília e pós graduação em didática em
Jabuticabal.
Na conversa com a professora Joana, iniciei fazendo duas perguntas
provocativas, a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática
pedagógica. E a segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a
família?
A professora inicia dizendo que ela é professora da escola há vinte e três anos,
então isso contribui para seu relacionamento com as famílias.
Ela diz que o segredo para uma boa relação com as famílias, é a primeira reunião,
pois é nela que se cativa as famílias, e você cativando as famílias conseguirá realizar um
trabalho muito bom com as crianças. Também é na primeira reunião que ela conta suas
aflições às famílias, para que eles possam compreender seu trabalho, por exemplo, ela não vai
à piscina com as crianças, pela turma dela ser Agrupamento II/III as crianças são muito
pequenas, e não conseguem ficar de pé na piscina, então ela não sente segurança de levar as
crianças na piscina, e isso é exposto às famílias na primeira reunião, é lá que ela mostra o
quão ela também é humana, e também possui medos e aflições. Estabelecida essa relação de
confiança ela conta sempre com o feedback das famílias para desenvolver seu trabalho
pedagógico.
A professora trata todas as crianças como se fossem suas filhas, e possui um
carinho muito grande por elas, pois às vezes conhece a criança desde a barriga da mãe, ou já
deu aula para os irmãos.
Quando a turma escolheu o nome que é “turma da aranha” a professora pediu uma
pesquisa ás famílias sobre aranhas, e as famílias participaram, ou seja, a professora sempre
insere as famílias e mostra de alguma forma o que se está trabalhando na sala.
Na festa do susto foi solicitado às professoras que produzissem filmes de terror, e
a sala da Joana produziu um filme chamado “A biblioteca”, e na produção do filme, as
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famílias foram inseridas novamente, pois as crianças precisavam de fantasias, então ela
explicou para as famílias o trabalho com a questão do medo e pediu para que as famílias que
tivessem fantasias enviassem para a escola para poderem fazer o filme.
Outra prática da professora é compartilhar o trabalho da horta com as famílias, por
exemplo, quando a turma planta girassol, ela sempre manda três sementes para a casa de cada
criança para que a criança possa plantar também com as famílias, ou para que elas fiquem
sabendo o que esta sendo plantado.
Assim a professora consegue manter uma boa conversa com as famílias o ano
todo, sempre atende as famílias no horário de entrada e de saída, pois é um momento
importante em que ela pode relatar suas práticas, receber feedback ou receber informações
importantes da criança naquele dia.
Porém ela diz que tem um limite nessa relação, e que também enquanto professora
precisa ter autonomia para trabalhar com as crianças, portanto ela não mistura as relações, por
exemplo, os pais não podem assistir ou estar presentes nas aulas a não ser no período de
adaptação, ela não leva pais para passeio escolar porque isso gera conflito entre as famílias e
para as crianças que querendo ou não mudam seu comportamento na frente da família.
A relação família-escola é fundamental para que se fale a mesma língua com a
criança, assim é possível trabalhar com mais confiança, de ambas as partes.
A professora compartilha o caso de um pai que diz para a criança que se outra
criança bater nele não é para revidar, mas sim contar para a tia Joana. Um dia a mãe dessa
criança, depois da criança ter aprontado, deu um tapinha no bumbum e ela falou chorando: Eu
vou contar pra tia Joana.
Cadernos: Nas primeiras páginas, todos os cadernos recebem os mesmos bilhetes,
contento os comunicados gerais da escola, como solicitação de informações pessoais da
criança e responsável para caso ocorra alguma emergência, as regras da escola, por exemplo.
Em suma, a maioria dos bilhetes enviados as crianças são de comunicados mais gerais da
escola, como convite para a festa dos aniversariantes, envelope para a contribuição da APM,
que está fixado na capa de trás dos cadernos, assim como outros bilhetes explicados no item
BILHETES deste diário.
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A professora Joana manda bilhetes manda as famílias quando a criança se
machuca na escola ou quando a professora percebe algo de diferente no comportamento da
criança que vê a necessidade de comunicar para a família, teve um caso de uma criança que
estava vindo com uma mochila muito pequena e como são as crianças que guardam seus
objetos estava difícil da criança guardar, então a professora explicou o caso pra mãe pedindo
para que se possível fosse enviada uma mochila maior para a criança, a professora também
enviou bilhetes pedindo fantasias para a realização do filme “A biblioteca”
As famílias procuram a Joana através dos cadernos para falar sobre a saúde da
criança, perguntam buscando confirmar ou compreender uma situação que a criança chegou
falando em casa (por exemplo, piquenique, a criança chegou falando em casa que precisava
levar lanche no dia seguinte, e a mãe ficou em dúvida, pois não havia bilhete da professora, a
professora respondeu que na hora da roda comentou que eles iam fazer um piquenique, mas
em outro dia, e que neste dia seria necessário trazer lanche), uma mãe no começo do ano
escreveu falando que estava muito feliz por ser a Joana a professora de seu filho, pois a
professora já havia sido a professora de seus outros dois filhos, as famílias enviam convites
para o aniversário da criança pedindo para distribuir para a turma, desejando bom feriado e
elogiando a festa da família.
PROFESSORA DENISE
Na conversa com a professora Denise, iniciei fazendo duas perguntas
provocativas, a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática
pedagógica. E a segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a
família?
A professora Denise inicia dizendo que a relação família escola é uma prática do
dia-a-dia, um momento importante são os horários de entrada e saída em que é possível
conhecer a família. Essa interação contribui para que se fale a mesma língua com as crianças,
destaca que quando se fala a mesma língua com a criança é possível fazer um trabalho mais
coerente em sala de aula. A festa da família é uma oportunidade de conhecer melhor as
famílias e onde há bastante interação.
A professora não costuma promover atividades que envolvam a família, diz que a
ex-professora da turma realizava bastantes atividades com as famílias, mas ela não tem essa
prática.
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A professora dá o exemplo de uma mãe que a procurou para falar que as crianças
estão chamando sua filha de “doente” (a criança está em processo de investigação, tem a
suspeita que ela seja autista), a mãe pediu para a professora averiguar a situação e assim poder
realizar um trabalho em conjunto para conversar com as crianças. A professora vai averiguar
o que está acontecendo e buscar a mãe para pedir permissão para trabalhar a questão do
autismo em roda, mas isso precisa ser conversado com a família antes, para evitar que
exponha a criança. Na sexta-feira (29 de setembro) a turma irá realizar um passeio, e a
professora disse que se a mãe quisesse ir poderia ir sem problema, mas que também se não
quisesse não teria problema. Disse que a mãe às vezes prefere não ir porque tem a consciência
que indo ao passeio gera uma interferência no comportamento das crianças.
Também tem um caso de um pai que tem receio de deixar o filho sair sozinho em
passeio da escola, portanto nunca autoriza que a criança vá, nesse caso a professora irá
convidar o pai para ir junto, pois acredita que é melhor o pai ir ao passeio e a criança viver
essa experiência, do que ela não ir ao passeio, pois a criança fica chateada e não vive a
experiência.
Para a criança a professora diz que essa interação além de refletir no diálogo com
a mesma língua, diz que quando em casa os costumes e a educação são muito diferentes do
que na escola, a criança fica confusa, por exemplo, ter uma rotina, saber o que vai acontecer
ajuda no estabelecimento das regras. Se há abertura por parte da escola e do professor, cria-se
um vínculo de confiança. A professora também diz que se a família sabe como é feito o
trabalho há uma valorização profissional e aumenta a confiança.
A professora compartilha uma experiência em que ela classificou como uma falta
de comunicação entre escola e família. A família que ganhou o cestão na festa procurou a
professora para compartilhar seu agradecimento e contar que estão passando por uma grande
dificuldade financeira, e que o cestão veio em ótima hora para eles, pois economizaram na
compra de mercado do mês. A professora disse que não sabia dessa situação da família, disse
também que a família não veio à festa por conta dessa dificuldade financeira, como não
puderam contribuir com os itens que foram pedidos para montar o cachorro quente, acharam
que não poderiam estar na festa. A professora demonstrou muita sensibilidade com o caso e
diz que realmente para o ano que vem a escola precisa rever a postura, pois durante a semana
da festa foi um monte de bilhetes pedindo coisas às famílias. A professora irá levar o caso
para a reunião de Trabalho Docente Coletivo para ser discutida a formulação dos bilhetes,
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pois precisa estar claro que é uma contribuição voluntária e que a não doação não implica no
comparecimento no dia da festa, questiona quantas famílias deixaram de vir por causa da
dificuldade financeira, e esse não é o intuito da festa. Disse que mesmo as coisas sendo
vendidas a um preço baixo, para algumas famílias ainda sai caro e não comparecem, pois não
terão condições de comprar as coisas.
Cadernos: Nas primeiras páginas, todos os cadernos recebem os mesmos bilhetes,
contento os comunicados gerais da escola, como solicitação de informações pessoais da
criança e responsável para caso ocorra alguma emergência, as regras da escola, por exemplo.
Em suma, a maioria dos bilhetes enviados as crianças são de comunicados mais gerais da
escola, como convite para a festa dos aniversariantes, envelope para a contribuição da APM,
que está fixado na capa de trás dos cadernos, assim como outros bilhetes explicados no item
BILHETES deste diário.
A professora Denise assumiu a turma no meio do ano, porque a professora que
estava com a turma se aposentou, então muitos bilhetes estavam direcionados a outra
professora, que como a professora já disse realizava muitas atividades integrando as famílias.
Nos cadernos da turma aparecem bilhetes sobre a saúde da criança na escola,
passando informações sobre como solicitar cuidadores, agradecendo a contribuição para o
cestão, APM e alimentos doados pelas famílias para a festa da família.
As famílias da turma escrevem bilhetes atualizando os dados da criança ou
telefone, falando sobre a saúde da criança, informando objetos que foram esquecidos na
escola, pedindo para a professora ajudar a tirar a blusa da criança quando o tempo esquentar
porque ela não consegue fazer sozinha, solicitando reunião, avisando sobre o envio do cestão
e APM, tinha uma criança que era de outra professora e a outra professora pediu para a
família em forma de atividade contar sobre a história do nome da criança, então esse pai usou
o caderno para fazer a atividade e contar a história.
PROFESSORA SILVIA
Na conversa com a professora Silvia, iniciei fazendo duas perguntas provocativas,
a primeira é: De que forma que as famílias são inseridas em sua prática pedagógica. E a
segunda: Para a criança, qual o benefício ou malefício dessa interação com a família?
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A professora inicia dizendo que um contato fundamental com as famílias é as
reuniões, as reuniões individuais permitem conhecer a criança e entender melhor o
comportamento da criança, às vezes só de conhecer os pais numa conversa já percebe porque
a criança esta tendo determinadas atitudes, pois assim se compreende o contexto familiar. Ela
também insere as famílias convidando para as festas, através do caderno de recados, dos
bilhetes (no caderno de recados que a professora tem a prática de desejar boa semana e as
famílias estão se acostumando com isso e elas mesmo escrevem boa semana),
cumprimentando-as na porta diariamente, solicitando ajuda para as famílias para cumprir
fazer o seu planejamento, ou visando no seu planejamento retornar de alguma forma para a
família.
A professora fala sobre o trabalho que ela realizou com as crianças sobre o
cuidado com o corpo, em que discutiu e mostrou para as crianças alguns cuidados que
devemos ter com o nosso corpo, com a nossa cabeça nas questões dos machucados, o cuidado
que precisamos ter com o fogo ou com alguns objetos, que segundo a professora às vezes a
família não tem tempo de fazer em casa com as crianças, falar sobre essas questões, então ela
vê como fundamental trabalha-las com as crianças para que de alguma forma elas levem isso
para sua família e sua vida.
Outro trabalho que a professora desenvolveu durante o ano foi sobre reciclagem, à
professora percebia que os materiais comprados para o parque como baldes e pazinhas viviam
quebrados e a escola sempre comprava, mas quebrava muito fácil, então a professora realizou
com sua turma um trabalho sobre reciclagem, e pediu para as famílias os materiais, como
garrafas de amaciante, panelas, sucatas para se construir objetos, brinquedos. O trabalho com
a horta que é realizado, as famílias ajudam enviando casca de frutas, ovos, para se fazer a
compostagem com a terra.
Na sala da professora não havia muitos brinquedos, por ser a sala lilás, mas as
crianças e ela viam a necessidade de ter brinquedos, então novamente contou com o apoio das
famílias e das crianças para realizar a doação de brinquedos para sua sala, e disse que as
famílias se empenharam bastante. Esse tipo de atitude é bom para desde pequenos as crianças
criarem uma consciência coletiva pensando que o que não serve para ela pode servir para
outra pessoa, diminuindo assim a visão consumista.
Para a criança a professora percebe que se a família está inserida e valoriza a
escola, a criança valoriza também e valoriza a professora, se a família confia na escola a
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criança também vai confiar, pois na educação infantil as crianças reproduzem muito a fala dos
adultos, e se em sua casa ouve que a escola só serve para brincar, na escola a criança irá
reproduzir essa fala por exemplo.
Se a família percebe que a professora faz um bom trabalho, com seriedade a
família valoriza a escola, na primeira reunião a professora diz que ela costuma já trazer para
as famílias o que ela pretende trabalhar durante o ano, pois assim ela consegue explicar para
as famílias o porquê de tal tema e como ela pretende trabalhar com o tema, assim a família
também pode ajudar nesse planejamento.
Para finalizar a professora diz que é preciso esclarecer o seu trabalho,
compreender a família para poder trabalhar com a criança. Dá o exemplo de que ela tem o
costume de pedir para a criança ir descansar, e essa criança quando chega a sua casa e fala
isso para a família, mas a família não sabe o que é isso, pode tirar conclusões erradas, e se a
família já sabe, entende que é o que a professora pede para a criança ir fazer quando ela esta
muito nervosa, que é para ela ir tomar uma água, lavar o rosto, sentar um pouquinho para que
ela se acalme.
Cadernos: Nas primeiras páginas, todos os cadernos recebem os mesmos bilhetes,
contento os comunicados gerais da escola, como solicitação de informações pessoais da
criança e responsável para caso ocorra alguma emergência, as regras da escola, por exemplo.
Em suma, a maioria dos bilhetes enviados as crianças são de comunicados mais gerais da
escola, como convite para a festa dos aniversariantes, envelope para a contribuição da APM,
que está fixado na capa de trás dos cadernos, assim como outros bilhetes explicados no item
BILHETES deste diário.
A professora costuma escrever para as famílias sobre algum machucado que a
criança fez na escola, envia lembretes para assinar as autorizações dos passeios e festas, fala
sobre a alimentação da criança na escola e também marcando reunião com a família. Toda
segunda-feira a professora manda um recado desejando boa semana e toda sexta-feira a
professora manda um recado desejando bom final de semana, as famílias também mandam
mensagens desejando boa semana à professora. A professora faz um sinal nos cadernos para
não deixar espaços em branco ou vazio, evitando assim que a família escreva nesses pequenos
espaços e passe despercebido por ela, evitando falha de comunicação como a professora relata
que já teve em outras situações.
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As famílias escrevem para a professora avisando sobre a retirada da criança da
escola, pedindo informações sobre o uniforme, teve uma família que escreveu se desculpando
por não ter ido à festa, pois estava sem dinheiro, falando sobre o comportamento da criança,
avisando que o filho estava com lêndeas, pedindo informações sobre o que esta sendo
aprendido na escola ( números e letras- nesse caso a professora marcou reunião e pediu para
conversar a fim de explicar com o trabalho com a educação infantil), falando sobre livros da
biblioteca, teve uma mãe que mandou um bilhete falando que o livro da biblioteca estava
voltando para a casa, pedindo para a professora retirar da mochila, caso contrário a mãe não
enviaria mais o livro ( a professora respondeu falando da construção da autonomia da criança
e que na escola as professoras não guardam nem retiram nada da mochila da criança, é ela que
precisa fazer, a professora disse que ia conversar com a criança e pediu para a mãe reforçar
essa construção em casa), enviando dinheiro da APM, enviando o atestado da criança para
justificar a falta e falando sobre a saúde da criança.
BILHETES
Os bilhetes geralmente são entregues às famílias através do caderninho de recados
de cada criança, este caderno é uma ferramenta utilizada pelos professores e pela gestão para
a comunicação direta com as famílias.
Em sua grande maioria os bilhetes iniciam com o cumprimento: Queridas
Famílias. Na pasta de bilhetes, há todos os bilhetes que foram enviados as famílias no ano de
2017. É possível encontrar bilhetes sobre a saúde das crianças, como prevenção de lêndea e
piolho, gripe, bilhetes sobre a festa do aniversariante que ocorre todo mês, passeios, bilhetes
solicitando informações sobre as crianças a fim de atualizar seu cadastro, recado sobre a
biblioteca, reunião de pais, autorização para uso da piscina, piquenique, regras da escola entre
outros.
No ano de 2015 houve na escola uma pesquisa a fim de traçar o perfil das famílias
e crianças, para melhorar o atendimento da escola. Os resultados desta pesquisa foram escritos
a cima na apresentação da escola e estão disponíveis no PPP- Projeto Político Pedagógico.
MURAL
O mural fica na entrada da escola, é uma ferramenta de comunicação com as
famílias. O acesso a ele é disponível a todas as famílias, porém apesar disso sua abrangência
as famílias depende de sua leitura, muitas vezes isso acaba não acontecendo. As informações
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colocadas no mural são: Projetos vindos da prefeitura de Campinas ( divulgação de projetos),
o calendário escolar, artigos de jornais e revistas importantes de serem compartilhados,
horário de funcionamento da escola, telefone da ouvidoria geral de Campinas, orientações
para vale transporte, endereço do facebook e blog da escola, e o comunicado da realização
desta pesquisa.
BLOG DA ESCOLA
O blog da escola, atualmente está desatualizado e possui apenas 3 seguidores, a
professora Cássia que estava administrando o blog se aposentou e no momento não há
nenhum professor responsável por sua manutenção.
LIVRO: ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS
O livro foi aberto no dia 01/08/2013 pela antiga orientadora pedagógica da escola.
Este livro até hoje possui apenas 10 escritos de acompanhamento pedagógico as famílias.
Geralmente a procura veio por parte da família, devido a um descontentamento com a escola,
ou reclamação da criança para a família sobre a escola ou professor. Em todos os relatos
registrados, a escola prestou atendimento ao caso com atenção, buscando esclarecer a
situação. Em um dos registros está o relato de um pequeno acidente que ocorreu em frente à
escola e as famílias buscaram a escola para relatar o caso. O último registro do livro foi no
ano de 2016.
 A diretora Sophia esclareceu que só é realizado o registro se o caso for de
repetição ou que envolvam de alguma forma prejuízo as famílias ou equipe escolar.
LIVRO DE OCORRÊNCIAS GERAIS
O livro foi aberto no dia 29/08/2008. A maioria dos registros está com ocorrências
de 2008. As ocorrências registradas neste livro variam um pouco, dizem respeito às vezes a
questões de manutenções físicas da escola. No que diz respeito às famílias, as ocorrências são
vias 156, que são quando as famílias fazem uma reclamação, solicitação ou denúncia via
prefeitura e a escola/direção precisa “prestar” contas na prefeitura sobre esta ocorrência. Há
também registro de ocorrência de famílias que procuraram a escola por algum
descontentamento por parte de atitudes de professores ou problemas com outras crianças.
Um registro da diretora Sophia do primeiro semestre de 2016 chama a atenção,
pois a escola estava enfrentando problemas com o contrato da zeladoria. Neste registro é
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contado uma situação em que a escola estava sem o zelador e não havia ninguém para abrir a
escola, fazendo com que a entrada das crianças se desse de maneira atrasada. Mas para esta
pesquisa é importante o relato da diretora, que dizia que enquanto ela esperava que alguém
viesse abrir a escola, na calçada ela ficou conversando com as famílias para acalmá-las e
buscar uma solução, assim como já aproveitou a presença de alguns pais do conselho para se
mobilizarem na prefeitura para exigir providências. Os pais então entre si se organizaram para
dividir as tarefas e utilizavam um grupo no whatsapp para a comunicação.
 A diretora Sophia esclareceu que só é realizado o registro se o caso for de
repetição ou que envolvam de alguma forma prejuízo as famílias ou equipe escolar.
REUNIÃO TRABALHO DOCENTE COLETIVO- TDC (15/08/2017)
Durante a reunião, foi passado a lista de materiais que precisam sem comprados
para a festa da família, que ocorrerá dia 16/09/2017.
Passeios- A escola não está conseguindo assumir todos os gastos dos passeios das
crianças com o dinheiro do Conta Escola, por isso foi levado em pauta para a reunião a
possibilidade da ajuda financeira das famílias para os passeios. Os professores concordaram,
mas então deixaram como sugestão que os passeios fossem mais bem pensados e planejados,
afinal envolveria a contribuição da família. Quando a Prefeitura de Campinas arruma os
ônibus é interessante levar as crianças para passear sem custos para conhecer lugares em
Campinas e fora de Campinas, porém quando envolve contribuição das famílias, é necessário
um planejamento maior para onde se está indo.
Na discussão sobre os passeios gerou o questionamento de se as crianças devem
ou não ir ao cinema, uma vez que algumas turmas já foram este ano. Ir novamente ao cinema
poderia gerar uma contestação das famílias já que ou envolveria o dinheiro da escola, e este
poderia ter outro fim, ou envolveria o dinheiro das famílias que também poderia ser usado
para pagar por algo novo. No quesito pedagógico ir novamente ao cinema não seria positivo,
então a reunião seguiu pensando em outras opções de passeios, pensando em aproveitar o
ônibus que a prefeitura cedeu para o dia 11/09/2017. Houve também a discussão de ser
realizado um passeio para a despedida das crianças que ano que vem não estarão mais na
escola.
Horta- há na escola uma equipe de mães que trabalham as segundas-feiras de
manhã preparando a terra para que as crianças possam plantar junto com os professores. Uma
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estagiária procurou a escola interessada em desenvolver com as crianças um projeto com a
horta. A Orientadora Pedagógica sugeriu as professoras que a estagiária desenvolvesse um
trabalho junto com essas mães e professoras no intuito de contar histórias sobre plantações,
experimentar o que será plantado e depois ir até a horta plantar junto com as crianças, as
professoras gostaram da ideia e será feito. A professoras trouxeram a fala que as mães que
trabalham na horta às vezes arrancam o que está plantado, então a orientadora pedagógica e
diretora contestou dizendo que as vezes são as próprias crianças que no brincar acabam
retirando, ou as mães fazem isso pois como elas vem trabalhar com a terra, gostam de se
sentir úteis, por isso também esse projeto será muito relevante. A diretora finaliza dizendo que
a horta não precisa ser bonita, mas sim que precisa ser um espaço vivo, que tenha significado
para as crianças.
Festa dos Aniversariantes- O tema sugerido pelas crianças para a festa do mês de
agosto é Susto. Ano passado já ocorreu essa festa na escola, no ano passado foi grafitado um
desenho de cada turma feito pelas crianças e escolhido através de votação, esse ano a sugestão
é que o desenho seja feito no coletivo para poder ser novamente grafitado nas paredes da
escola. Também foi pensado na produção de filmes de terror pelas crianças para ficar
passando durante a festa. Foi sugerido pelos professores que fosse enviado um bilhete às
famílias esclarecendo o motivo da festa, pois ano passado algumas crianças ficaram com
medo, também foi comentado do bilhete a ser enviado pedindo autorização para pintar o
cabelo das crianças com o spray, que foi um pedido delas na última festa.
No final na reunião, a professora Maria compartilha sobre uma dúvida, pedindo
sugestão de como lidar com uma situação em que uma criança vem brincando sobre “
sexualidade”, e está sendo recorrente esta brincadeira. A orientadora pedagógica orientou
dizendo que a criança está na fase da exploração do corpo, então algumas brincadeiras fazem
parte do seu desenvolvimento. Primeiramente é necessário buscar compreender a brincadeira,
questioná-la de maneira a buscar a compreensão daquilo para a criança, mas de maneira
tranquila, colher as informações sobre a brincadeira na própria criança e observar a
frequência. Se o caso necessitar de uma maior atenção, indicar nas ações da criança que algo
está de fato ocorrendo com aquela criança, buscar a ajuda da família para compreender e
compartilhar a situação, mas realizar isso como uma conversa, sem um tom ameaçador, pois
se a família sentir um julgamento, ela também não irá falar com a escola sobre o que está
ocorrendo.
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Para encerrar a orientadora pedagógica diz que a relação família-escola é
fundamental e um tema muito importante na escola, pois cada criança e cada família é um
universo, e na sala de aula lidamos com 28, 30 universos diferentes, cada família é única e
traz uma demanda.
PESQUISA REALIZADA COM AS FAMÍLIAS (2015-2018)
A pesquisa foi realizada na escola no ano de 2015 para a elaboração do Projeto
Pedagógico válido até o ano de 2018, em conversa com a diretora Sophia, a pesquisa será
reaplicada para as famílias no final de 2018 para a escrita do novo PP em 2019, ela sofrerá
algumas alterações conforme as novas demandas da escola, como por exemplo, incluir a
proposta de Cineclube para ser avaliada. Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar a
comunidade escolar. Na tabela a seguir estão os dados do total de famílias participantes da
pesquisa, divididos por professoras.
PROFESSORAS

RESPONDIDAS

NÃO RESPONDIDAS

LUCIA

21

7

THAIS

27

1

SÔNIA

20

5

CÉLIA

21

5

JOANA

22

6

JULIA

22

9

CECÍLIA

14

13

CRISTINA

23

5

SILMARA

23

5

TOTAL

193

56

A pesquisa realizada a fim de caracterizar e conhecer melhor as famílias e as
crianças ajudou no trabalho pedagógico, pois auxiliou a conciliar o que as crianças têm
contato em suas casas junto com o que aprendem na escola. A diretora Sophia exemplificou
com a questão da música, pela pesquisa foi possível perceber o que as crianças ouvem em
suas casas, dando a oportunidade assim de na escola entrar em contato com outros ritmos
musicais. Na pesquisa o sertanejo e músicas gospel apareceram bastante, então à escola pode
trabalhar com MPB, samba, música clássica, entre outras por exemplo.
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A pesquisa na perspectiva da diretora abrange conhecimentos que são mais úteis
para o trabalho em sala de aula junto com os professores e outras questões que dizem respeito
à escola como um todo. Ela destaca que:
Pontos importantes para o professor conhecer o aluno e sua família: nome, estado
civil dos pais, com quem a criança mora, número de filhos, moradia, naturalidade, brincadeira
com as crianças, atividades extras, com quem a criança fica quando sai da escola, rotina da
criança, regras. Essas questões são importantes para o professor conhecer seu aluno e
compreender seus comportamentos junto com a turma. Foi destacado pela diretora que
independente da pesquisa que foi realizada, como as crianças mudam todos os anos de turma
e professores, o professor deveria fazer essas perguntas a todas as famílias no começo do ano,
para assim conhecer a criança e auxiliar o trabalho pedagógico junto com a mesma.
Pontos importantes para a escola trabalhar como um todo junto com as crianças e
famílias e contribuir para a elaboração do projeto pedagógico: instituições que as famílias
frequentam ( é importante pois assim fica mais fácil a escola estabelecer parcerias com essas
instituições e outras), meio ambiente ( foi um tema trabalhado no PP , ou seja um
levantamento de ação para o PP), músicas (para o trabalho na escola), discussão de gênero (
para um trabalho sobre o tema na escola).
Um dado importante para conhecer o que as famílias pensam sobre a concepção
de educação infantil:
CONCEPÇÃO

TOTAL

SOCIALIZAÇÃO

160

LUGAR PARA FICAR

28

NÃO DECLARADO

4

BRINCAR E SER FELIZ

77

ALIMENTAR-SE DIREITO

26

PREPARAÇÃO PARA O 1º ANO

96

LUGAR ADEQUADO- RECURSOS/ESPAÇOS

110

APROPRIADOS

AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DO TRABALHO COM A ESCOLA (2014)
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Esta avaliação, segundo a diretora Sophia não é relevante para esta pesquisa, pois
os dados estão muito desatualizados e não entraram para a construção do Projeto Pedagógico
vigente. Explicou que uma avaliação das famílias requer muito tempo de dedicação, pois os
dados precisam ser coletados e revistos com atenção para que a escola possa atender as
demandas trazidas, realizar de fato algo significativo. A intenção da escola é realizar uma
nova avaliação, não foi realizada, pois houve na escola um problema em que a diretora
Sophia ficou por muito tempo sozinha, sem vice-diretora nem orientadora pedagógica, isso
dificultou a realização de nova avaliação com todas as famílias.
Apesar disso, a diretora reforça, que no final do ano há uma reunião com toda a
equipe escolar, inclusive com as famílias do conselho de escola, com o objetivo de avaliar o
ano e discutir o funcionamento do próximo, com o intuito de avaliar mesmo que práticas
foram legais e serão mantidas, quais precisam ser descartadas ou modificadas, porém
concentra-se mais na avaliação dos famílias que fazem parte do conselho, não se expande a
todas.
CONVERSA COM A IVONE ( 23 de agosto de 2017)
Ivone é a funcionária que auxilia a gestão da escola com as matrículas e cadastros
escolares, ela também é responsável pela biblioteca. Licenciada em Bióloga, graduada pela
Faculdade de Ciências e Letras de Itu no ano de 1985, trabalha com educação há 29 anos, na
escola trabalha há 5 anos.
Sua relação com as famílias, como ela mesma relata são pontuais aos casos de
matrículas e atendimento ao portão no horário de entrada e saída das crianças, mas isso ocorre
quando as famílias aceitam que ela tire as dúvidas, pois há famílias que preferem falar direto
com a Sophia ou com a orientadora pedagógica.
Ela também comentou sobre a importância de ter alguém recepcionando as
famílias e as crianças na entrada e saída. Diz que mesmo quando a escola enfrentou o
problema da Sophia ficar sozinha na gestão no ano anterior, todos os dias ou a Ivone ou a
Sophia estavam no portão, porque isso é algo que estabelece proximidade e acessibilidade
com as famílias e as crianças, nesse momento com alguém recepcionando, as famílias tiram as
dúvidas e percebem que sempre há alguém na escola disposto a atender. Estar todos os dias no
portão, faz com que as famílias percebam a disposição para atendê-los e quando por acaso não
está ninguém, eles (as famílias) entendem que algo ocorreu, e não como um descaso.
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Reforçou que sempre que alguém da gestão não pode ir por conta de estar ocupado com
algum outro compromisso, ela sempre vai e recepciona as famílias.
Comentou que trabalhar com uma equipe unida ajuda em todos os aspectos da
escola, pois as coisas funcionam a base da construção coletiva e diálogo, o diálogo é
fundamental em qualquer relação, inclusive com as famílias. Sobre o diálogo com e as
famílias ela completou que é assim que se constrói a relação, pois as famílias e a escola
precisam conversar para poder agir, todos precisam entrar num consenso de que algo é
importante para ser feito, acreditar que aquilo proposto precisa de verdade ser feito, e isso só
de dá através do diálogo.
Sobre a relação de equipe na escola, diz que é muito sobre a gestão, hoje a escola
é ótima para se trabalhar, pela gestão que ela tem, mas nem sempre foi assim, a proximidade
entre família e escola é algo dessa gestão, que busca sempre essa proximidade. Essa
proximidade também se expande para as crianças, que tem a liberdade de procurar a equipe
gestora sempre que precisam.
Disse que o conselho da escola é muito presente e as famílias participam
ativamente indo reivindicar as demandas na prefeitura, e isso que ela saiba são só as famílias
dessa escola que fazem.
Terminou a conversa dizendo que ela atualmente não sabe nenhum caso grave de
problemas com as famílias.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 É possível observar a preocupação da direção em integrar as famílias com os
assuntos da escola, desde a preocupação ao retorno de um telefonema ou informações
solicitadas, assim como o compartilhamento de campanhas ou cursos oferecidos ao público
pela prefeitura.
FESTA DA FAMÍLIA
Cestão- Na entrada da escola há uma caixa de papelão enfeitada, bem grande para
ser sorteada no dia da festa da família. O cesto de alimentos conta com a colaboração da
escola e famílias, realizando doações de alimentos para o cestão. As rifas para o Cestão foram
distribuídas no dia cinco de setembro, segundo a Clara umas 800 firas foram distribuídas,
cada número tem o valor de R$2,00.
42

Na sexta-feira (15 de setembro) as aulas foram suspensas para que a equipe
escolar pudesse preparar a escola para a festa que seria no sábado dia 16 de setembro. Quando
cheguei à festa no sábado por volta das dez horas da manhã, a escola estava toda enfeitada
com a exposição das atividades que as crianças desenvolveram, por toda a escola havia
atividades, separadas por turmas. Havia um canto de leitura com uma rede para as famílias
aproveitarem junto com as crianças.
A Clara pediu que eu ficasse na entrada recepcionando as famílias, pois assim
seria um momento de contato direto com elas durante a festa. Na entrada da festa onde eu
estava, havia dois ambientes, o primeiro era um quadro pintado pela Clara com o tronco de
uma árvore. Na quarta-feira antes da festa foi enviado um bilhete solicitando que cada família
trouxesse um botão colorido para o dia da festa para ser usado na colagem da árvore para
representar as famílias da escola.
O segundo ambiente era uma estação de fotos, na quarta-feira antes da festa a
Clara solicitou minha ajuda para confeccioná-la, tratava-se de um porta retrato de papelão
enfeitado com flores de papel crepom e algumas placas de frases sobre família, como por
exemplo: “ Toda família á igual, mas a minha é mais legal”, “ Minha família pode não ser
perfeita mas eu não a trocaria por nada”, “ Minha família, meu porto seguro”, “ Eu
desenvolvo e evoluo com meu filho”, “ Eu desenvolvo e evoluo com meu pai”, “Eu amo
minha família”, etc.
Durante as horas que fiquei recepcionando as famílias e perguntando se elas
haviam trazido o botão para representá-las na festa pude acompanhar algumas situações.
Muitas famílias esqueceram de trazer o botão por motivos diversos, o
encaminhamento foi passar tranquilidade às famílias e às crianças, que às vezes ficava
chateadas por ter esquecido, dizendo que durante a semana poderiam enviar os botões sem
problemas que iríamos colar na árvore.
Sobre os casos de famílias que esqueceram, uma mãe retratou que passou a
semana inteira fora devido a um enterro que precisou ir e ficou ausente das atividades
escolares do filho, mas que fez questão de voltar na sexta-feira à noite para poder vir à festa
da família. Em outros casos somente um membro da família viu o recado no caderno da
criança e esqueceu-se de separar o botão junto com a criança, algumas famílias disseram que
até separaram o botão, mas que se esqueceram de trazer. Teve famílias que não receberam o
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recado, pois a criança estava ausente da escola, e outras que nem sabiam do bilhete, pois não
olharam o caderno.
Foi pedido um botão por família, mas teve crianças que trouxeram mais botões,
pois cada botão representava um membro da família.
Na festa também teve muita presença das avós e avôs acompanhando as crianças
porque os pais estavam trabalhando e não podiam comparecer. Tios e primos também
compareceram na festa, e teve também a presença em menor quantidade de famílias da
comunidade que não possuíam nenhum vínculo com a escola, mas estavam lá para prestigiar,
ou porque tinham interesse de matricular a criança lá e aproveitaram o evento para conhecer e
prestigiar a escola.
Uma avó veio elogiar o trabalho da escola e a organização da festa, pois estava
muito acolhedora e bem planejada, que a escola estava de parabéns.
Toda a equipe escolar se empenhou e trabalhou para que a festa acontecesse, a
equipe da cozinha na preparação do cachorro quente, as professoras dividindo-se entre caixa,
bebidas e sorvete, os estagiários prestando auxílio nas oficinas, a direção com o suporte da
organização da festa e prestação de contas, os pais do Conselho como haviam falado em
reunião ofereceram suas oficinas com a turma da Engenhoca fazendo o spinner de papelão, a
mãe Bianca realizando a plantação de mudas de flores junto com as famílias, a mãe Valéria
na organização da gincana, a mãe Manoela vendendo as empanadas chilenas que havia
combinado com a Sophia, a equipe do pastel também oferecida com um preço acessível por
uma família da escola, outras mães trabalhando na barraca da tapioca.
A maioria das famílias foram à escola para acompanhar as atividades e aproveitar
às quatro horas de festa, poucas estavam de passagem na escola, até as 14h00 que foi quando
encerrou a festa a escola ainda estava bem cheia.
No final da festa foi sorteado o Cestão e a Sophia deu a mim a missão de ligar
para a mãe avisando, pois ela já não estava mais na festa. A mãe ficou bastante surpresa e
feliz ao telefone e estava mandando seu marido ir buscá-lo já que ele estava em Barão
Geraldo.
Foi possível perceber que as famílias estavam à vontade para ocupar todos os
espaços da escola, os parques proporcionaram bastante interação e integração entre famílias e
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crianças, assim como as oficinas oferecidas. Não houve brigas durante o evento. A Guarda
Municipal estava por solicitação da escola prestando serviço na rua para ajudar no cuidado
com as famílias, escola e comunidade.
Ao final, a árvore havia certa de 100 botões, tirando poucos casos de famílias que
desejaram colar mais de um botão, pode-se dizer que 90 famílias trouxeram os botões, e por ai
dizer que pelo menos 150 famílias da escola estavam presente na festa.
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