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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender a relação família e escola no contexto de 

pandemia Covid-19 e os impactos da mesma para o desenvolvimento integral da criança dentro 

do espaço escolar.  O estudo contou em sua primeira fase com a pesquisa bibliográfica acerca 

da trajetória histórica e social da visão da criança, da infância e da família, de maneira sucinta 

pelo mundo, mas com enfoque principal no Brasil, assim como os caminhos e os desafios 

enfrentados pela relação família e escola no contexto brasileiro e as potencialidades que ela tem 

para otimizar o desenvolvimento integral da criança na Educação Infantil. Em sua segunda fase 

com a pesquisa de campo realizada por meio de entrevista baseada em questionário com roteiro 

semiestruturado elaborado pela pesquisadora, dentro do espaço escolar da Escola Municipal de 

Educação Infantil de um município de pequeno porte no interior do Estado de São Paulo, com 

quatro profissionais da área da Educação Infantil, com a intenção de ouvir suas perspectivas 

sobre a relação família e escola e o desenvolvimento integral da criança durante o período de 

pandemia Covid-19. Este trabalho tem a intenção de contribuir com os profissionais da 

educação para a socialização da importância da aproximação entre família e escola para o 

desenvolvimento integral das crianças, objetivo esse atingido durante a pesquisa de campo com 

as participantes da pesquisa em um momento de diálogo no qual elas demonstram a necessidade 

da participação da família no universo escolar, assim como a dificuldade de que essa parceria 

seja realizada de maneira concreta e constante.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Desenvolvimento Integral. Família-escola. Serviço Social. 
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INTRODUÇÃO  

A necessidade da escrita desse trabalho ocorreu pela pesquisadora durante sua trajetória 

acadêmica e sua introdução aos estudos sobre a infância, a criança e a família, quando surgiu 

uma indagação sobre qual era o papel da escola e da família perante o desenvolvimento integral 

das crianças, entendendo-se por desenvolvimento integral aquele que abrange não apenas os 

seus aspectos cognitivos, mas também seus aspectos sociais, afetivos, relacionais, emocionais 

e físicos.  

Uma atenção especial para o desenvolvimento integral deve ser dada sobretudo no 

momento inicial do desenvolvimento dos seres humanos como indivíduos sociais: a infância. 

Momento em que as crianças estão começando a entender o mundo, a se entenderem como 

parte dele e descobrindo sentimentos e sensações.  

A criança precisa de auxílio e respaldo para entender seus sentimentos. O que eu estou 

sentindo? Raiva? Tristeza? Felicidade? Saudade? E esse entendimento necessita da presença de 

um adulto que preste atenção nesta criança, que a coloque como prioridade e que principalmente 

a escute, abrace e oriente suas sensações e seus sentimentos.  

A infância nem sempre foi vista com uma fase peculiar de desenvolvimento dos indivíduos, 

a visibilidade e a importância dela é recente em nosso mundo. Em um passado distante as 

crianças eram vistas como um adulto em miniatura, com a diferença de que aquelas de classes 

mais abastadas participavam das mesmas festividades e atividades que os adultos, e aquelas das 

classes menos abastadas trabalhavam desde cedo sem nenhum direito e acesso à infância. Esta 

era privilégio de crianças brancas e ricas que possuíam espaços e momentos para se dedicarem 

apenas a brincadeiras ou tarefas que otimizassem seu desenvolvimento.  

Com o passar dos anos e principalmente por meio dos avanços legislativos, essa 

perspectiva foi sendo modificada e a criança passou a ser vista com importância, prioridade e 

sobretudo como sujeitos de direitos, a infância passou a ser, inclusive, um direito de todas elas. 

Todavia, essas conquistas legais não se deram sem muita luta e movimentação da classe 

trabalhadora e de profissionais defensores dos direitos das crianças e dos adolescentes.  

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (Lei Nº 

8.069/90) são marcos importantíssimos para os direitos da criança e do adolescente no Brasil, 

assim como, posteriormente a Lei Nº 9.394/96 que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação e é através dessas legislações que este trabalho fundamenta suas reflexões.  

A Constituição Federal, em seu Art. 227 dispõe sobre o dever da família, da sociedade e 

do Estado em assegurar à criança e ao adolescente absoluta prioridade, determinando a 
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responsabilidade dessa tríade em proteger a criança, pensamos na relação família e escola e 

como a sociedade, o Estado e a família estão trabalhando para essa relação acontecer de fato, 

sobretudo levando em consideração que a parceria entre ambas é essencial para o 

desenvolvimento integral dos indivíduos.  

Ainda segundo a Constituição Federal em seu Art. 205. “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (Brasil, 1988).  

 Assim como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu Art. 2 “A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1996). 

 Também no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 53. “A criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (Brasil, 1990). 

 Por esse motivo, este trabalho foi dividido em três seções, na primeira delas por meio 

da pesquisa bibliográfica foi analisada a trajetória da infância e da criança no Brasil, período 

anterior às legislações atuais que as protegem, até o momento em que elas passam a ter direitos 

em relação à educação, à convivência familiar e ao desenvolvimento integral.  

 A segunda seção, também através da pesquisa bibliográfica, analisou a trajetória da 

concepção de família perante a sociedade contemporânea, a percepção da relação família e 

escola sob o olhar da escola e a importância da parceria entre ambas para o desenvolvimento 

integral das crianças, observando que há uma tensão entre elas desde os primórdios, fato que 

dificulta o seu estreitamento até os dias atuais. 

 Muitas questões contribuem para esse afastamento, como a falta de espaços físicos para 

a realização de atividades que promovam a participação da família dentro do espaço escolar, e 

também a aceitabilidade das diferenças sociais e culturais das mesmas, a falta de convites, 

projetos e programas que as instiguem à aproximação e ao diálogo entre ambas. Além de 

questões mais complexas como falta de tempo, falta de conhecimento sobre as atividades 

realizadas e intimidação da família perante a escola, demandas excessivas de trabalhos etc.  

 Situação essa ainda mais agravada pelo contexto de pandemia da Covid-19 enfrentada 

pelo mundo desde março de 2020, na qual o vírus “Sars Cov 2”, é o causador de uma síndrome 

respiratória grave e levou milhares de pessoas à morte em todo o mundo. Diante desta situação 
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a rotina de todo o mundo teve que ser modificada e adaptada para o enfrentamento da pandemia 

e a tentativa de conter a transmissibilidade do vírus.  

 O contexto pandêmico exigiu um isolamento social e o fechamento das escolas, portanto 

a educação foi um dos setores que sofreram mudanças drásticas, fazendo com que estratégias 

precisassem ser tomadas para a continuação das atividades escolares. A opção escolhida foi 

continuar o ensino por meio das atividades remotas em todas as etapas, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Superior, através da primeira portaria do Ministério da Educação, de Nº 

343, de 17 de março de 20201, que dispunha sobre a substituição das aulas presenciais por aulas 

em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – Covid-19.   

Este é o foco principal da terceira seção deste trabalho, onde está localizada a pesquisa 

de campo. Com a crise sanitária somada à crise política, econômica, social e humanitária que 

estamos vivenciando nos dois últimos anos no Brasil, todos os setores da sociedade foram 

atingidos, seja privado ou público, mas claro que não de uma forma homogênea.  

Assim sendo, essa pesquisa não poderia ser realizada sem levarmos em consideração o 

período de pandemia que com certeza impactou extremamente a relação da família e da escola, 

assim como o desenvolvimento integral das crianças, sobretudo da educação infantil, fase dos 

4 a 5 anos.  

 O ensino remoto ocasionou diversas dificuldades e desafios para a garantia do direito à 

educação de crianças e adolescentes brasileiros. Os aparelhos tecnológicos foram uma das 

estratégias e caminhos para que a escola permanecesse em contato com as crianças e seus 

familiares, mas com a desigualdade social com a qual o Brasil convive desde os seus 

primórdios, agravada ainda mais pela situação pandêmica, muitas famílias não possuíam 

computadores, celulares ou internet banda larga para realizarem as atividades remotas 

proporcionadas pela escola.  

 Esse fator provocou o afastamento de diversas famílias e crianças do espaço escolar, das 

atividades e do contato com o processo pedagógico, o que impactou fortemente no 

desenvolvimento integral dessas crianças, podendo contribuir inclusive com o aumento da 

evasão escolar no momento pós-pandemia, questão que precisará ser analisada e estratégias 

precisarão ser tomadas para a garantia do direito do acesso à educação.  

 O contexto de pandemia Covid-19 foi trazido neste trabalho por meio da pesquisa de 

campo realizada na Escola Municipal de Educação Infantil de uma cidade de pequeno porte, no 

                                                 
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20343-20-

mec.htm. 
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interior do estado de São Paulo, em um momento em que o retorno às aulas já estava 

acontecendo, após quase dois anos com as portas fechadas, em meados de setembro de 2021 as 

crianças começaram a retornar para o espaço escolar, sem a pandemia ter chegado ao fim, o 

retorno não foi com 100% dos alunos, a escola realizava rodízios entre as turmas, 

proporcionando assim um retorno seguro e possível para a realidade do município.  

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 

pesquisado possui população estimada de 9.163 pessoas em 20212, por esse motivo, possui 

apenas uma escola pública para cada etapa da educação, apenas uma Escola Municipal de 

Educação Infantil, que abarca crianças de 4 e 5 anos, espaço de nossa pesquisa, uma Escola 

Municipal de Ensino Fundamental, que abarca crianças de 6 a 10 anos, e uma Escola Estatual 

que abrange a segunda etapa do Ensino Fundamental, de 11 a 14 anos e o Ensino Médio, dos 

15 aos 17 anos.  

  O espaço escolar da Educação Infantil é privilegiado, espaçoso, com salas amplas e que 

proporcionou a possibilidade de realização do rodízio para a volta às aulas das crianças, 

disponibilizando materiais de higienização para os alunos e funcionários presentes na escola, 

além de boas condições de saneamento e materiais de higiene. Dessa forma, o retorno estava 

acontecendo e não tinha sido motivo para a disseminação do vírus na cidade até o momento de 

realização da pesquisa em novembro de 2021.    

 A Pesquisa de Campo foi realizada por meio da entrevista em grupo com professoras da 

Educação Infantil, Gestora e Coordenadora Pedagógica, baseada em um questionário 

semiestruturado que teve a intenção de obter das profissionais informações acerca do trabalho 

realizado durante a pandemia Covid-19, sobre a relação família e escola, o desenvolvimento 

integral da criança e quais foram as perspectivas e os desafios enfrentados por elas.  

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual “Júlio de Mesquita 

Filho”, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, campus de Franca, aprovou o projeto de 

pesquisa (Anexo I), permitindo assim a realização da pesquisa de campo. Contudo, o projeto 

de pesquisa enviado ao CEP teve que ser modificado devido à situação de pandemia Covid-19, 

por esse motivo o título da pesquisa se encontra diferente do parecer em anexo, questão que 

será explicitada ao comitê por meio do relatório a ser apresentado.  

A pesquisa de campo proporcionou o contato direto com as participantes, assim como 

uma aproximação com a realidade vivida por elas e a materialização de toda a teoria estudada 

neste trabalho, em relação às concepções de família, de infância, sobre o desenvolvimento 

                                                 
2 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html. Acesso em 30 dez. 2021. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html
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integral das crianças, os impactos da pandemia e a importância da relação família e escola para 

a realização de um trabalho educacional pleno, relação esta que beneficia todos os envolvidos 

nesse processo.  

 Espera-se que esta pesquisa possa colaborar com o reconhecimento da importância e 

necessidade da parceria entre família e escola para o desenvolvimento integral das crianças, 

assim como para estratégias que possam aproximá-las, inclusive proporcionando um espaço em 

que elas se sintam acolhidas e conheçam o processo pedagógico realizado pela escola.  

 Bem como fortalecer o trabalho multiprofissional (quiçá interdisciplinar) que permita o 

reconhecimento dos motivos que afastam as famílias da escola na maior parte das vezes, 

obtendo assim uma rede de trabalho que proteja tanto as crianças quanto suas famílias, 

proporcionando uma melhoria na qualidade de vida e de desenvolvimento de todos os 

envolvidos dentro do espaço escolar.  

 Através de todas as três seções deste trabalho foi possível compreender a trajetória da 

criança e da infância através dos anos, assim como os avanços legais que as protegem; observar 

a trajetória da concepção de família e entender melhor a família contemporânea que existe em 

nossa sociedade atualmente. Mas principalmente, foi possível compreender a precisão e a 

seriedade empregada na parceria família e escola para que as crianças se desenvolvam 

integralmente e também as tamanhas dificuldades enfrentadas por essa categoria profissional e 

pela sociedade para concretizar tal relação.  

 Dessa forma, ouvimos o clamor para a criação de mecanismos, políticas e estratégias 

para realizar a parceria família e escola, a fim de entender quais são as necessidades das 

famílias, do espaço escolar e da própria sociedade e prezar por uma educação de qualidade para 

as meninas e meninos brasileiros.  
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1 CONCEPÇÃO HISTÓRICA DA CRIANÇA, DA FAMÍLIA E DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

1.1  A criança e a infância  

A criança nem sempre foi visualizada como é nos dias atuais, no século XXI, nem no 

Brasil nem em outros lugares do mundo, portanto começaremos com algumas passagens sobre 

o que os seres humanos entendiam por criança e por infância. Esse processo é importante para 

se compreender como a criança é entendida nos dias atuais e porque ainda falta muito a 

caminhar para que elas sejam realmente valorizadas da maneira que deveriam em algumas 

sociedades.  

O historiador medievalista francês Philippe Ariès, foi um importante estudante sobre a 

infância e a família, principalmente com seu livro “História Social da Criança e da Família”, 

publicado pela primeira vez em 1960. Como ressalta Abramowicz, “apesar das críticas, o livro 

teve e ainda tem um impacto importante, e quase não há trabalho na área da infância que não 

remeta em algum momento ao conceito produzido por Ariès, o sentimento de infância” (2020, 

p. 11).  

Nessa obra, Ariès ressalta:  

 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da 

infância não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem 

negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não 

significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da 

particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 

criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia. Por essa razão, 

assim que a criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua 

mãe ou ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais 

destes (ARIÈS, 1981, p. 99) 

 

Observa-se uma pouca importância e notoriedade para essa fase da vida, como se a 

criança não fosse digna de atenção, importância ou mesmo de ser tratada como um ser humano 

íntegro.  

Além de o que complementa Abramowicz.  

 

Se a infância é assim rebaixada, é porque a humanidade é idealizada: a 

infância é definida por oposição à sabedoria e à santidade. [...] A insuficiência, 

a negatividade e a corrupção da criança, fundam, na pedagogia tradicional, o 

direito do adulto à intervenção. A criança deve ser submetida a uma vigilância 

constante, não deve fazer nada por si mesma, o adulto deve mostrar-lhe tudo 

(ABRAMOWICZ, 1995, p. 51 apud ABRAMOWICZ, 2020, p. 20).  
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Isso mostra como o adulto não confia na criança, em suas capacidades ou autonomias. 

Em meados do século XVI, a criança era vista como um adulto em miniatura, que brincava, 

mas também frequentava festas de pessoas maduras. Ela não tinha um espaço apenas para si, 

ou uma atenção especial para aquela fase de sua vida. Podia até ser confundida com qualquer 

outra pessoa ao seu redor, inclusive pelos trajes. 

 

Evidentemente, não se podia inventar do nada uma roupa para as crianças. 

Mas sentia-se a necessidade de separá-las de uma forma visível através do 

traje. [...] A adoção de um traje peculiar à infância, que se tornou geral nas 

classes altas a partir do fim do século XVI, marca uma data muito importante 

na formação do sentimento da infância, esse sentimento que constitui as 

crianças numa sociedade separada dos adultos (de um modo muito diferente 

dos costumes iniciatórios) (ARIÈS, 1981, p. 38). 

 

 Contudo, Ariès nos conta uma passagem que, apesar desse marco em relação ao traje 

peculiar à infância, muitas crianças ainda participavam das atividades dos adultos, sem muita 

separação nesse sentido, mesmo após um indício da construção do sentimento de infância que 

ele ressalta estar sendo formado pela sociedade no final do século XVI. 

 

Aos três anos, Luís XIII dança a galharda, a sarabanda, a velha bourrée, e 

desempenha papéis nos balés da corte. Aos cinco anos, assiste às farsas e, aos 

sete, às comédias. Canta, toca violino e alaúde. Está na primeira fila dos 

espectadores que assistem a uma luta, a um torneio de argolinhas, a uma briga 

de ursos ou de touros, ou de um acrobata em corda bamba. Enfim, participa 

das grandes festividades coletivas que eram as festas religiosas e sazonais. 

[...]. Parece, portanto, que no início do século XVII não existia uma separação 

tão rigorosa como hoje entre as brincadeiras e os jogos reservados às crianças 

e as brincadeiras e os jogos dos adultos. Os mesmos jogos eram comuns em 

ambos (ARIÉS, 1981, p. 46). 

 

É interessante observar as mudanças na percepção que a sociedade teve da criança e da 

infância. “Primeiro, vendo a criança como um adulto em miniatura; depois, concebendo-a como 

um ser essencialmente diferente do adulto [...]. Fomos acreditando sucessivamente que a 

criança é a tábula rasa onde se pode inscrever qualquer coisa” (Lajolo, 1999, p. 228). 

As crianças não são como uma tábula rasa ou uma folha de papel em branco, elas são 

seres que possuem instintos e interesses desde seu nascimento, e por isso deve-se prestar 

atenção no que esses sentimentos querem dizer, as crianças possuem percepções, desejos e 

vontades que precisam ser observadas e valorizadas.  

Os interesses da criança têm que ser levados em consideração, e ela deve ser colocada 

como protagonista de sua própria história. Entretanto, a visão adultocêntrica, a qual preza os 
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interesses do adulto, pouco a coloca nessa posição, principalmente pela infância ser uma fase 

em que principalmente em seu início, não é possível falar. 

A origem etimológica da palavra “infância” está no latim infantia: do verbo fari, falar 

– especificamente, de seu particípio presente fan, falante – e de sua negação, in. O infans é 

aquele que, como diz Gagnebin (1997, p. 87 apud Abramowicz, 2020, p. 19-20), ainda não 

adquiriu “o meio de expressão próprio de sua espécie: a linguagem articulada”  

Dessa forma, a criança e a infância sempre tiveram sua história contada pela visão de 

uma outra pessoa, frequentemente um adulto. Nas palavras de Lajolo (1999, p. 227), “por não 

falar, a infância não se fala, e não se falando, não ocupa a primeira pessoa nos discursos que 

dela se ocupam. E, por não ocupar a primeira esta primeira pessoa, isto é, por não dizer eu, por 

jamais assumir o lugar de sujeito do discurso, a infância é sempre definida de fora”.  

 Não existe ideia mais equivocada do que a de que a criança é um sujeito que não fala e 

por isso não se faz presente, sem influência ou importância no espaço em que ocupa, um sujeito 

passivo a tudo ao seu redor. Kramer, em um de seus artigos, comprova como a criança é capaz 

de modificar o ambiente em que está, mesmo com ações mínimas, e desta forma, protestar 

contra o papel que lhe constituem.  

 

Observemos uma cena: em O tambor, de Schölondorff, a partir 

de livro de Günter Grass, um menino de seis anos cai, para de crescer e 

aprende a usar sua voz; com gritos estridentes espatifa vidros de óculos, 

janelas ou relógios, sempre que quer contestar uma ordem (deixa assim de ser 

infans). O tambor que lhe é dado de presente desestabiliza. Sob as 

arquibancadas de uma manifestação nazista, o menino e seu tambor 

introduzem acordes na música de uma banda militar que, dissonantes, 

provocam o espanto, em seguida o riso, mais adiante a suavidade expressa na 

dança coletiva. A alegoria do tambor sintetiza a possibilidade de mudança 

provocada por esta criança e sua crítica à ordem instituída (KRAMER, 2000, 

p. 5). 

 

Dessa forma, Kramer nos apresenta uma concepção diferente de criança, assim como 

Abramowicz, que faz uma análise interessante sobre como a concepção de criança começa a ter 

conotações positivas para alguns autores e estudiosos. “É em Nietzsche (1997), no livro Assim 

falava Zaratustra, que as crianças passam a ser consideradas em sua positividade na medida 

em que, ao descrever as três metamorfoses do espírito, ele considera a criança como o último 

estágio do espírito humano. Quando o homem chega à criança, encontra um recomeço. Uma 

positividade se instaura na filosofia ao olhar a criança” (Abramowicz, 2020, p. 20-21). 

E ressalta que, em sua concepção, 
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Ainda que a criança e a infância tenham sido pensadas anteriormente pelos 

gregos, especialmente na chave negativa, como aquelas em que tudo falta: 

razão, humanidade, acertos, e vistas como enganos, como contraditórias etc.; 

ou, ainda, na chave positiva de Nietzsche, que no livro Assim falava 

Zaratustra (1997) retrata a criança como o estágio superior do espírito 

humano, pretendo afirmar que o conceito de criança veio a se consolidar no 

século XVIII (ABRAMOWICZ, 2020, p. 14). 

 

 Contudo, precisamos manter em mente que o sentimento de infância e o conceito de 

criança se aplicavam e ainda se aplicam em muitas ocasiões, apenas às crianças brancas e de 

classes mais abastadas.  

No Brasil, a história da infância e da criança possui muitos entraves e contradições. 

Além de muitas ações desumanas. Abramowicz nos apresenta o conceito de que existem 

infâncias, no plural, pois nem toda criança tem o mesmo direito a ela, como deveria ser.  

 

O conceito de criança abarca apenas a criança branca e rica, e apenas essa 

criança tem direito à infância. Por isso, quando o movimento negro afirma que 

há que se representar crianças negras, é porque a ideia de criança emerge de 

uma determinada forma, com uma cor, com certos trajes etc., que excluem a 

criança negra” (ABRAMOWICZ, 2020, p. 17).  

  

Pensemos na questão da criança indígena, como também nos expõe a autora, criança a 

qual trabalha com seus familiares e aprendem as atividades cotidianas de seu povo desde cedo.  

 

Nesse sentido, tem-se compreendido, também, a infância como um forte 

dispositivo que atua capilarmente sobre as crianças, produzindo e definindo 

uma mesma infância, sem que a própria criança tenha condições de se 

interrogar sobre ela. É nessa direção que os antropólogos da infância/criança 

têm indicado a impossibilidade de pensar uma infância indígena longe do 

trabalho, por exemplo, ou mesmo se perguntando se “infância” é um conceito 

que faz sentido à criança indígena, já que se torna indígena pela via do 

trabalho, enquanto a “infância” é consagrada pela ausência de trabalho 

(ABRAMOWICZ, 2020, p. 21). 

 

 Demonstrando assim que as crianças se desenvolvem e vivem a infância de maneiras 

diferentes neste país. O Brasil, inclusive, possui uma história perversa, com 388 anos de 

escravização do povo negro, onde as crianças filhas dos escravizados não eram consideradas 

crianças, não tinham direito à infância e eram vistas apenas como propriedades de seus 

senhores.  

  Mesmo com a Lei do Ventre Livre, (Lei Nº 2.040, de 28 de setembro de 1871)3, que em 

seu texto estabelecia que os filhos dos escravizados, agora livres, ficariam aos cuidados dos 

                                                 
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm. 



18 

 

 

 

senhores até os 21 anos de idade ou seriam entregues ao governo, ou seja, não promovia 

liberdade nenhuma para essas crianças e adolescentes.  

Eles ou continuariam sendo propriedade de seus senhores, ou seriam separados de seus 

pais. Essa lei não previa nenhuma assistência a essa criança, nenhum suporte para que sua 

infância fosse desenvolvida ou protegida, de forma que não tiveram acesso a ela e continuaram 

provendo força de trabalho para os senhores de engenho.  

 Dessa forma, quando a Lei Áurea foi assinada, (Lei n.º 3.353 de 13 de maio de 1888)4, 

a qual extinguiu a escravização no Brasil, os escravizados libertos também não tiveram nenhum 

suporte do Estado para se estabelecerem, para construírem uma nova forma de viver, fazendo 

com que estes ficassem marginalizados socialmente.  

 Os empregos assalariados eram oferecidos apenas para os imigrantes europeus que 

começaram a adentrar o país de maneira constante, pois a intenção era o embranquecimento da 

população brasileira, sem pretensão nenhuma de dar suporte à população liberta, a qual teve 

que encontrar formas de sobreviver, muitas vezes com salários indignos e sem condições de 

vida favoráveis ao seu pleno desenvolvimento. 

 Esse fato ocorrido é constituinte da desigualdade social e de raça que se perpetua e 

perpassa todo o cotidiano de nossa população até os dias atuais. O processo da colonização, a 

péssima abolição da escravatura, e marginalização do povo preto, fez com que eles sejam os 

que mais enfrentam as expressões da questão social5, em suas faces mais cruéis e desumanas.  

 Por isso, a infância negra e pobre sofreu inúmeros ataques e desproteções ao longo da 

história. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, o Brasil teve para a 

regularização, controle e atenção da criança, dois Código de Menores um em 19276 e um em 

19797, os quais direcionavam políticas de repressão e controle de crianças pobres e 

majoritariamente negras, inclusive as colocando em abrigos e prisões.  

 Passetti nos apresenta uma ideia de como era a filosofia destes códigos.  

 

                                                 
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3353.htm. 
5 O Serviço Social tem como objeto de seu trabalho as expressões da questão social, a qual pode ser entendida 

como fruto da tensão capital x trabalho, como nos coloca Carvalho e Iamamoto (2008, p. 77) “a questão social não 

é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário 

político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 

manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir 

outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão”. 
6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm; percebe-se a linguagem 

que era utilizada para se referir às crianças menores de idade pobres, a qual esse código dizia respeito em termos 

de “proteção e assistência".  
7 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm; o qual dispunha sobre a 

proteção, a assistência e a vigilância a menores.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6697.htm
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Desde o Código de Menores de 1927 até a Política Nacional do Bem-Estar do 

Menor que ficou consagrada no Código de Menores de 1979 (lei federal nº 

6.697, de 10 de outubro de 1979), foram mais de sessenta anos usando a 

prática de internação para crianças e jovens, independentemente de tratar-se 

de regime político democrático ou autoritário. Em certos momentos, a ênfase 

esteve na correção de comportamentos, noutros, na educação para a integração 

social (PASSETTI, 2010, p. 358).  

 

 Importante ressaltar que o Código de Menores de 1979 ficou conhecido como quem 

consagrou a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, mas que não garantia bem-estar 

nenhum, e sim possuía um sentido de vigilância, punição e higienização, voltados à população 

pobre e majoritariamente negra. 

Por conseguinte, em seu texto “Crianças e Menores – do Pátrio Poder ao Pátrio Dever”, 

a socióloga Irene Rizzini trata exatamente da diferença existente entre criança e menor. Criança 

é aquela que tem direito à infância, à educação de qualidade, aquela que pertence à burguesia. 

Menor é aquele que desde cedo enfrenta desafios, que muitas vezes trabalha sem direito à 

infância ou a sonhos, aquele que pertence à classe trabalhadora. “Assim, os bem-nascidos 

podiam ser crianças e viver sua infância; os demais estavam sujeitos ao aparato jurídico-

assistencial destinado a educá-los ou corrigi-los, vistos como ‘menores abandonados ou 

delinquentes’ ” (Rizzini, 2009, p. 98).  

 Assim sendo, o campo das legislações para as crianças e adolescentes partiram de um 

cunho higienista e de controle das famílias pretas e pobres, tendo como intenção corrigir essa 

população e colocá-la muitas vezes em instituições que as puniam por não estarem dentro dos 

padrões exigidos pela burguesia.  

 

Em se tratando de legislação, é a criança-menor que protagoniza esta história 

– aquela que necessita de assistência e sobre a qual a sociedade precisa definir 

o campo das responsabilidades e das ações – caridade, filantropia, 

regulamentação de cunho social ou penal, assistência pública ou privada. [...] 

“Salvar a criança é defender a nação” – foi esse o lema que moveu ilustres 

brasileiros na passagem do século XIX para o XX, a considerarem a infância 

como uma “magna causa” (RIZZINI, 2009, p. 98). 

 

 Em vista disso, o Estado passa a considerar a infância como algo que precisa ser 

moldado à sua maneira, algo que merece atenção como um tratamento da escória, de forma que 

passa a tomar algumas responsabilidades para si, considerando que as famílias pobres não 

poderiam dar conta de educar seus filhos da forma que o Estado gostaria que isso acontecesse.  

 

A difusão da ideia de que a falta de família estruturada gestou os criminosos 

comuns e os ativistas políticos, também considerados criminosos, fez com que 
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o Estado passasse a chamar para si as tarefas de educação, saúde e punição 

para crianças e adolescentes [...]. Desta forma a integração dos indivíduos na 

sociedade, desde a infância, passou a ser tarefa do Estado por meio de políticas 

sociais especiais destinadas às crianças e adolescentes provenientes de 

famílias desestruturadas, com o intuito de reduzir a delinquência e a 

criminalidade (PASSETTI, 2010, p. 348).  

 

 Entende-se aqui “família desestruturada” como aquela que foge aos padrões impostos 

pela sociedade burguesa, a qual vê a família apenas como a nuclear, trataremos deste tópico 

mais adiante. Contudo, o Estado via a família pobre como uma produtora de delinquentes e 

criminosos, ainda interessante observar o termo “ativistas políticos”, como quem poderia exigir 

algo de seus governantes representando seus ideais. Algo que os políticos realmente temem até 

os dias atuais.  

 As legislações para a infância e a adolescência seguem nesse caminho punitivista e 

disciplinador por um tempo consideravelmente longo, até que os ativistas sociais e defensores 

dos direitos das crianças e dos adolescentes começam a fazer muitas movimentações.  

Após o fim da Ditadura Militar em 1985 e com o início da redemocratização do país, 

muitas reivindicações de direitos começaram a ser feitas pela população brasileira. Inclusive 

dando origem à nossa atual Constituição Federal do Brasil, de 19888, a qual é considerada 

“Constituição Cidadã”, devido ao fato de regulamentar inúmeros direitos dos cidadãos 

brasileiros e que deve ser valorizada e protegida. Principalmente em momentos em que sofre 

tantas ameaças e violações pelo Governo Federal atual.  

Foi através do Art. 227 desta constituição, o qual dispõe que “É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 

(Brasil, 1988), que pela primeira vez o conceito de prioridade absoluta aparece para se referir 

a maneira pela qual crianças e adolescentes devem ser tratados. 

Dando espaço assim, para também através de muita luta e movimentação dos ativistas 

defensores dos direitos da criança e do adolescente, a promulgação da Lei Nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente9, que dispõe sobre a proteção 

integral da criança e do adolescente, os tratando pela primeira vez como sujeitos de direitos em 

situação peculiar de desenvolvimento, preocupando-se nesse momento com seu 

                                                 
8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
9 Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. 
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desenvolvimento social, com seu espaço na sociedade e cuidando de como esse espaço é 

constituído.  

Evidentemente que ainda existem muitas legislações que precisam ser realmente 

implementadas no que diz respeito à proteção integral da criança e do adolescente, o ECA 

precisa de muita atenção e proteção, é necessário sempre reivindicar a garantia dos direitos 

propostos dentro dele. Contudo, a construção desse documento é um avanço histórico e uma 

conquista gigantesca para a infância e a juventude desse país.  

A proteção do Estatuto é fundamental para a garantia de direitos da criança e do 

adolescente, principalmente nesse momento em que o Brasil se encontra (des)governado por 

um presidente que não acredita na eficácia e na necessidade do mesmo. Jair Messias Bolsonaro 

disse em rede nacional que o ECA deveria ser “rasgado e jogado na latrina” (sic). 

Por isso, a história da infância e da adolescência nesse país precisa ser contada, os 

avanços precisam ser reconhecidos e as lutas precisam ser travadas para que não se regrida, 

como a proposta deste governo; mas pelo contrário, para que se avance cada vez mais rumo à 

uma sociedade que cuida de sua população, de suas crianças e de seus adolescentes; que cuida 

do seu presente para que seu futuro possa ser vivido em condições mais favoráveis.  

 

1.2 A família contemporânea 

A concepção de criança mudou ao longo dos séculos, seja se tratando do Oriente e 

Ocidente, seja se tratando de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento. Não apenas 

diferença no conceito e no entendimento, mas também no tratamento e na prioridade que esse 

público recebe. E assim como a concepção de criança, a concepção de família também mudou. 

Pensaremos um pouco sobre ela agora.  

Na Idade Média a família não tinha a função social que tem hoje de acolher com carinho 

e afetividade, a família não era considerada a base de tudo, nem importante para o 

desenvolvimento e formação social do indivíduo, além de não se importar com a educação de 

seus membros.  

 

A família cumpria uma função – assegurava a transmissão da vida, dos bens e 

dos nomes – mas não penetrava muito longe na sensibilidade. [...] A sociedade 

medieval havia esquecido a paideia dos antigos e ainda ignorava a educação 

dos modernos. Este é o fato essencial: ela não tinha ideia da educação. Hoje 

nossa sociedade depende e sabe que depende do sucesso de seu sistema 

educacional (ARIÈS, 1981, p. 193). 

 



22 

 

 

 

Portanto, com a evolução da sociedade e o passar dos anos, a importância da presença 

familiar sofre uma mudança bastante significativa. 

 

 
A família deixou de ser apenas uma instituição do direito privado para a 

transmissão dos bens e do nome, e assumiu a função moral e espiritual, 

passando a formar os corpos e as almas. [...] A moral da época lhes impunha 

proporcionar a todos os filhos e não apenas para o mais velho – e no fim do 

século XVII, até mesmo às meninas – uma preparação para a vida (ARIÈS, 

1981, p. 194-5).  

 

Ariès também coloca em cheque o sentimento de família, que aparece simultaneamente 

à valorização que a sociedade passa a dar para a família, como uma instituição que permite a 

manutenção da propriedade privada.  

 

Segundo Ariès (1978) a família nuclear conjugal moderna, ou seja, pai, mãe e 

filhos, não foi sempre assim. Sofreu a consequência de mudanças na forma de 

atuação de outras instituições, como o Estado e a Igreja, que, há cerca de três 

séculos, começaram a valorizar o “sentimento de família”. Isso significa que 

os laços familiares passam a ser reconhecidos socialmente e a educação e 

criação de crianças nascidas da união de um casal passa a ser, cada vez mais, 

da responsabilidade da família (apud PARREIRA, 2013, p. 49). 

 

 Pois a família monogâmica que está fortemente enraizada em nossa sociedade, apesar 

de mudanças ocorrerem sempre, surge sim, como um meio de manutenção da propriedade 

privada. “Nos meios mais ricos, a família se confundia com a prosperidade do patrimônio, a 

honra do nome. A família quase não existia sentimentalmente entre os pobres, e quando havia 

riqueza e ambição, o sentimento se inspirava no mesmo sentimento provocado pelas antigas 

relações de linhagem” (Ariès, 1986, p. 231).  

 E complementa Friedrich Engels, em seu livro “A origem da família, da propriedade 

privada e do Estado”, com primeira edição em 1884, no qual ele estuda a origem da formação 

da família, como ela se constituía na época e o que fez a base da construção que ela tem hoje, 

principalmente em termos morais. “A família monogâmica baseia-se no domínio do homem 

com a finalidade expressa de procriar filhos cuja paternidade fosse indiscutível e essa 

paternidade é exigida porque os filhos deverão tomar posse dos bens paternos, na qualidade de 

herdeiros diretos” (Engels, 2019, p. 53).  

 De uma forma que o sentimento de família, até então, se resumia à burguesia, e 

estritamente relacionado às condições sociais e econômicas, para a manutenção de um 

determinado padrão de vida.  
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Assistimos ao nascimento e ao desenvolvimento desse sentimento da família 

desde o século XV até o século XVIII. Vimos como, até o século XVIII, ele 

não havia destruído a antiga sociabilidade; é verdade que ele se limitava às 

classes abastadas, a dos homens ricos e importantes do campo ou da cidade, 

da aristocracia ou da burguesia, artesão ou comerciantes. A partir do século 

XVIII, ele estendeu-se a todas as camadas e impôs-se tiranicamente às 

consciências. Muitas vezes apresentou-se a evolução dos últimos séculos 

como o triunfo do individualismo sobre as obrigações sociais, entre as quais 

figurava a família (ARIÈS, 1986, p. 273).  

 

 Engels, ao fazer seus estudos baseados em algumas pesquisas de Lewis Henry Morgan, 

um antropólogo evolucionista, seu contemporâneo e amigo, que estudava a cultura e a 

sociedade, nos apresenta que a família muda conforme mudam as relações sociais e a 

composição da sociedade, assim como seus regimes econômicos vigentes.  

 

A família é um princípio ativo. Nunca permanece estacionária, mas passa de 

uma forma inferior a uma forma superior, à medida que a sociedade evolui de 

uma condição inferior para outra superior. Os sistemas de parentesco, pelo 

contrário, são passivos só registrando, depois de longos intervalos, os 

progressos feitos pela família e só mudam radicalmente quando a família já se 

modificou radicalmente (MORGAN apud ENGELS, 2019, p. 28).  

 

Então, com o passar dos séculos e as mudanças sociais e econômicas enfrentadas pela 

sociedade, a família passa a ter uma importância maior e mais significativa na formação dos 

indivíduos sociais que habitam nossa sociedade, o que presume que ela precisa ser observada, 

entendida e estudada, a fim de que possua todas as condições materiais e imateriais para 

proporcionar sua função social.  

 O professor Pe. Mário José Filho, em sua tese de doutorado com o tema “A família 

como espaço privilegiado para a construção da cidadania” nos apresenta a concepção de família 

da seguinte maneira.  

 

Uma instituição social historicamente condicionada e dialeticamente 

articulada com a sociedade na qual está inserida. Isto pressupõe compreender 

as diferentes formas de famílias em diferentes lugares, além de percebê-las 

como diferentes dentro de um mesmo espaço social e num mesmo espaço de 

tempo. Esta percepção leva a pensar as famílias sempre numa perspectiva de 

mudança, dentro da qual se descarta a ideia dos modelos cristalizados para 

refletir as possibilidades em relação ao futuro (JOSÉ FILHO, 2002, p. 62).  

 

A família é importante para a construção de uma sociedade, pois ela permeia a 

construção dos sujeitos sociais que estão performando sua cidadania nesta sociedade na qual 

estão inseridos. “A família é o primeiro referencial e permeia toda nossa existência, é o espaço 
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de afeto, respeito e sobrevivência numa sociedade materialista, consumista, individualista e 

desumana” (Saraguti, Parreira, et al., 2013, p. 102).  

 

A família como espaço privilegiado na construção da cidadania deve ser 

princípio básico para a formação do indivíduo [...]. A cidadania é, pois, a 

participação ativa nos assuntos da cidade e o fato de não ser meramente 

governado, mas também governante. Nesse sentido, a liberdade não consiste 

apenas em gozar de certos direitos; consiste, essencialmente, no fato de ser 

coparticipante no governo (PARREIRA, 2013, p. 17).  

 

Ariès reflete que “a família deixou de ser apenas uma instituição do direito privado para 

a transmissão dos bens e do nome, e assumiu uma função moral e espiritual, passando a formar 

os corpos e as almas”. Entre a geração física e a instituição jurídica existia um hiato, que a 

educação iria preencher. O cuidado dispensado às crianças passou a inspirar sentimentos novos, 

uma afetividade nova” (1986, p. 277). Formando e consolidando assim o sentimento de família 

que passaria então a proteger e zelar pelas crianças de uma forma que não havia feito até então.  

Mas ao longo dos anos esse sentimento também foi se modificando, assim como as 

configurações familiares e a maneira que a sociedade entende o que é a família. Apesar do 

conservadorismo burguês ainda considerar muitas vezes família apenas como família nuclear 

(pai, mãe e filhos), na contemporaneidade os estudiosos entendem que existem famílias, em 

diversas composições e constituições e nenhuma é mais família do que outra.  

 

Inúmeras são as conceituações na tentativa de compreender a família na 

contemporaneidade. As definições, sejam por parâmetros científicos ou no 

imaginário coletivo, podem ser observadas em vários aspectos: éticos legais, 

como função socializadora, educativa, função biológica de reprodução ou até 

mesmo, através da transmissão de valores. A dificuldade, ou talvez 

impossibilidade, na conceituação provavelmente ocorre porque, por muito 

tempo, descreveu-se e disseminou-se o conceito de família nuclear burguesa 

como padrão, modelo esse hegemônico sendo aceito e internalizado como 

ideal na sociedade. A família formada por pais, filhos, convivendo sobre um 

mesmo teto, unidos por laços afetivos, provavelmente, presente em 

concepções comuns, entra em confronto quando se observa a atual realidade 

das famílias brasileiras e as mudanças que estão vivendo. Algumas delas 

podem ser destacadas como: a legalização do divórcio, o reconhecimento civil 

das uniões homoafetivas, famílias chefiadas por mulheres, famílias ampliadas, 

monoparentais, recompostas, entre tantas outras denominações, 

inevitavelmente, convidam-se a repensar a questão do gênero e dos papéis 

familiares (PARREIRA, 2013, p. 46).  

 

 Parreira também expõe que as várias formas de constituir família estão constituídas e 

reconhecidas em leis, o que permite a visibilidade e uma melhor aceitação delas. Porém muitas 

formas de família ainda sofrem preconceitos e ataques, devido a questão da moral. Inclusive 
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ataques do atual presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, que coloca Deus (aqui como 

uma religião cristã que também não enxerga e não aceita as várias composições familiares), a 

pátria e a família como uma de suas bandeiras, tendo como modelo de família a nuclear 

burguesa, desconsiderando todas as suas outras formas de existência.  

  

Podem-se encontrar novos tipos de composição familiar: família nuclear, 

incluindo duas gerações, com filhos biológicos; famílias extensas incluindo 

três ou quatro gerações; famílias adotivas temporárias; famílias adotivas, que 

podem ser birraciais ou multiculturais; casais; famílias monoparentais, 

chefiadas por pai ou mãe; casais homossexuais, com ou sem criança; famílias 

reconstituídas depois do divórcio; várias pessoas vivendo juntas, sem laços 

legais, mas com forte compromisso mútuo (KASLOW, 2001 apud 

PARREIRA, 2013, p. 52). 

 

 Por isso, reconhecer as diversas formas de família e lutar pelo direito de sua existência 

é um ato de resistência; Parreira nos incita a não perdermos de vista que a família se modifica 

assim como a sociedade se modifica, da mesma forma como nos disse Engels, uma segue o 

curso da outra, a sociedade evolui e muda e a família também. Ela, em todas as suas formas é 

de extrema importância para a constituição da sociedade, para as relações sociais e formação 

dos indivíduos sociais.  

 
É necessário olhar a família no seu movimento de organização e 

reorganização, [...] e acabar com qualquer estigma sobre as formas familiares 

diferenciadas. A família deve ser compreendida como grupo social a partir dos 

movimentos de organização, desorganização e reorganização que mantêm 

estreita relação com o contexto sociocultural. [...] a família é o primeiro 

referencial e permeia toda a nossa existência, pois ela proporciona a 

construção da primeira identidade e insere nas relações sociais, tanto em nível 

emocional, cultural, como socioeconômico (CARVALHO, 2003, p. 15; JOSÉ 

FILHO, 2000, p. 15; PARREIRA, 2013, p. 47).  

 

Mediante esta realidade apresentada, passou-se a compreender família como “[...] uma 

associação de pessoas que escolhem conviver por razões afetivas, assumem o compromisso de 

cuidado mútuo e, se houver, com crianças, adolescentes e adultos” (Szymanski, 2002, p. 9 apud 

Parreira, 2013, p.52).  

 

É uma instituição social historicamente condicionada e dialeticamente 

articulada com a sociedade na qual está inserida. Isto pressupõe compreender 

as diferentes formas de famílias em diferentes espaços de tempo, em diferentes 

lugares, além de percebê-las como diferentes dentro de um mesmo espaço 

social e num mesmo espaço de tempo. Esta percepção leva a pensar as famílias 

sempre numa perspectiva de mudança, dentro da qual se descarta a ideia dos 

modelos cristalizados para refletir as possibilidades em relação ao futuro. 

(JOSÉ FILHO, 2002, p. 62 apud PARREIRA, 2013, p. 52). 
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 No que diz respeito às possibilidades em relação ao futuro, algumas formas de famílias 

específicas começam a surgir em grande número no Brasil, exemplo a família monoparental10, 

que muitas vezes são famílias chefiadas por mulheres, as quais fazem duplas jornadas de 

trabalho, se considerarmos que realizam o trabalho remunerado e também os não remunerados 

como o doméstico e o cuidar de seus filhos, muitas vezes, sozinhas.  

 

No Brasil, embora já houvesse no país um contingente expressivo de famílias 

chefiadas por mulheres, é a partir dos anos 1970, que elas passam a ter 

visibilidade e conquistam um lugar entre pesquisas sociológicas. Para a 

autora:  É preciso não esquecer que as mulheres chefes de família costumam 

ser também, “mães de família”: acumulam uma dupla responsabilidade, ao 

assumir o cuidado da casa e das crianças juntamente com o sustento de seus 

dependentes. Essa dupla jornada de trabalho geralmente vem acompanhada de 

uma dupla carga de culpa por suas insuficiências tanto no cuidado das crianças 

quanto na sua manutenção econômica. É verdade que essas insuficiências 

existem também em outras famílias, e igualmente é verdade que ambas têm 

raízes nas condições geradas pela sociedade. Porém, esses fatores sociais são 

ocultados pela ideologia que coloca a culpa na vítima, e o problema se torna 

mais agudo quando as duas vítimas são encarnadas por uma só pessoa 

(BRUSCHINI, 1994, p. 40 apud PARREIRA, 2013, p. 53-54). 

 

Com o avanço do neoliberalismo11 no Brasil e no mundo, as políticas sociais12 ficaram 

cada vez mais mínimas e focalizadas; Além disso, o Brasil, devido ao contexto histórico de sua 

                                                 
10 É uma entidade familiar composta por qualquer dos pais e sua prole. A expressão "mono" significa um/único, e 

"parental" é relativa a pais. No que se refere ao momento da sua constituição, pode ser ela classificada por 

originária, quando a entidade familiar é constituída pela adoção, em que um indivíduo solteiro (independentemente 

de sexo) adota uma criança, constituindo um núcleo familiar, ou por superveniente, quando se origina da 

fragmentação de um núcleo parental composto originalmente por duas pessoas, mas que sofre os efeitos da morte, 

separação de fato ou divórcio. Independentemente da espécie ou origem, os efeitos jurídicos da família 

monoparental serão sempre os mesmos e, portanto, todas as regras de Direito de Família lhe são aplicáveis, não 

sendo possível fazer qualquer discriminação ou tratamento diferenciado. Fonte: Dicionário Jurídico. Disponível 

em: https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1906/Familia-monoparental. Acesso em: 6 dez. 2021. 
11 O neoliberalismo se apresenta como um modelo de acumulação do capital, é um modelo econômico que retoma 

os antigos ideais do liberalismo clássico, por isso o termo “neo” que significa novo, o qual preconiza uma presença 

mínima do Estado no âmbito social, ou seja, proteção social para a população. Forte presença do individualismo, 

em um conceito baseado na competição e na meritocracia (onde o indivíduo é culpabilizado pela situação social 

que se encontra), ignorando a responsabilidade do Estado e das desigualdades sociais estruturais do capitalismo. 

Como nos expõe Netto (1993, p. 226) “O que se pode denominar ideologia neoliberal compreende uma concepção 

de homem (considerado atomisticamente como possessivo, competitivo e calculista), uma concepção de sociedade 

(tomada como um agregado fortuito, meio de o indivíduo realizar seus propósitos privados) fundada na ideia da 

natural e necessária desigualdade entre os homens e uma noção rasteira da liberdade (vista como função da 

liberdade de mercado)”.  
12 A política social pode ser definida como uma espécie de política pública, gerida pelo Estado e controlada pela 

sociedade, voltada ao atendimento de necessidades sociais. Trata-se de uma ação governamental dotada de 

intencionalidade e planejamento e que tem potencial de impactar positivamente as condições de vida, trabalho e 

saúde do seu público-alvo (Potyara, 2021, online). Tem o intuito de promover o bem-estar da população, contudo, 

com o avanço no neoliberalismo elas acabam recebendo pouco investimento e se tornam políticas focalizadas, ou 

seja, apenas para a população mais vulnerável da sociedade, perdendo o seu caráter de proteção social e passando 

a ser algo extremamente paliativo. 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1906/Familia-monoparental
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construção é um país extremamente desigual, fazendo com que sua classe trabalhadora seja 

superexplorada, com salários baixíssimos que mal permitem uma vida digna.  

 Isso faz com que a população brasileira em sua maioria, classe trabalhadora, necessite 

de políticas sociais para que não tenham seus direitos violados, não entrem em situação de 

desproteção e vulnerabilidade social, física e etc., porém se sabe que as políticas sociais 

brasileiras ainda estão bem longe de suprir as necessidades da população para qual é 

direcionada. De forma que culpabilizam os indivíduos sociais por sua situação de pobreza e 

principalmente as famílias, quando não conseguem prover uma renda que sustente todos os seus 

membros de maneira íntegra, muitas vezes essa família sendo chefiada apenas pelas mães.  

Nesse sentido, a necessidade da presença do Estado brasileiro por meio da criação de 

políticas públicas13 que visem o contexto social e econômico que o país se encontra, que ajam 

no cerne do problema, ou seja na pobreza e na desigualdade social, as quais são expressões da 

questão social, fruto da tensão capital x trabalho, proporcionada e promovida pela sociedade 

capitalista e que pensem na proteção da família, é essencial para nossa sociedade. 

 Por esse motivo, algumas políticas sociais foram pensadas para a família, temos 

programas de proteção social e atenção a elas, como o PAIF14 (Programa de Proteção e 

atendimento Integral à Família) e o PAEFI15 (Programa de Atendimento Especializado a 

Família e Indivíduos) para que elas possuam condições viáveis para se desenvolverem e 

cuidarem de suas crianças e de seus adolescentes. Sobretudo considerando que o Estado e a 

sociedade também têm o dever de proteger as famílias, ainda mais considerando tamanha a 

importância que ela possui para a construção da sociedade e da cidadania. 

 

É possível, e já se inicia em nosso meio, a elaboração de programas de atenção 

às famílias envolvendo várias instituições que as atendam direta e 

indiretamente, aliados a programas sociais de cunho mais amplo. Em todas as 

camadas sociais, a família não tem mais o monopólio da socialização da 

criança, em especial, graças à entrada das mulheres no mercado de trabalho, o 

que responsabiliza a sociedade a buscar novos caminhos de atenção à família. 

                                                 
13 Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos (nacionais, estaduais 

ou municipais) com a participação, direta ou indireta, de entes públicos ou privados que visam assegurar 

determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, 

étnico ou econômico. Ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. Fonte: Politize. Disponível 

em: https://www.politize.com.br/politicas-publicas/. Acesso em: 6 dez. 2021. 
14Consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos CRAS (Centro de 

Referência da Assistência Social), por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, 

com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, 

garantindo o direito à convivência familiar e comunitária (Brasil, 1993). 
15 Consiste no apoio, orientação e acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violações 

de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de 

garantia de direitos (Brasil, 1993). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZV2yC3jSr8
https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
https://www.politize.com.br/politicas-publicas/
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É no mínimo atribuir às famílias das camadas empobrecidas de nossa 

sociedade uma função de proteção às crianças e adolescentes sem lhes 

oferecer meios para isso. (SZYMANSKI, 2002, p. 23 apud PARREIRA, 

2013, p. 59). 

 

Como nos expõe Parreira, a atenção à família é indispensável para proporcionar uma 

mudança social. Pois se cuidamos de sua estrutura e de seu desenvolvimento, consequentemente 

suas crianças e seus adolescentes também estarão sendo cuidados e tendo mais oportunidades 

e elementos para se desenvolverem integralmente, tanto no âmbito educacional, profissional, 

como social, emocional e político. “A atenção à família, por meio de políticas públicas 

adequadas, constitui-se, sem dúvida, em um dos fatores condicionantes das transformações às 

quais a sociedade brasileira aspira e um dos eixos fundamentais da política para a criança e o 

adolescente” (Parreira, 2013, p. 56). 

 Assim sendo, cuidar das famílias e desresponsabilizá-las pelas expressões da questão 

social que as atravessam, é responsabilidade e dever do Estado e da própria sociedade civil, 

especialmente no sentido de exigir que esse cuidado se concretize. Isso é alicerce para a 

construção de uma sociedade melhor, com mais igualdade e equidade, com muito esforço e 

esmero é possível até mesmo o início de uma transformação social que possa resultar em outra 

maneira de a sociedade se constituir e viver sua vida, rompendo com o círculo do capital e toda 

a miséria e desesperança que este gera.  

Novamente com a Constituição Federal de 1988, a que coloca o cuidado para com as 

crianças e os adolescentes como possível através do tripé família, sociedade e Estado, nos expõe 

Rizzini.  

 

Movimento que conseguiu inscrever sua proposta na Constituição de 1988, 

sob a forma do artigo 227, que manda assegurar, com absoluta prioridade, os 

direitos de crianças e adolescentes, incumbindo desse dever a família, a 

sociedade e o Estado, aos quais cabe, igualmente, protegê-las contra qualquer 

forma de abuso. De tudo isso resultou o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e, com ele, supostamente, um novo paradigma jurídico, político e 

administrativo, destinado à resolução da problemática da infância e da 

juventude no Brasil, nos termos de uma sociedade democrática e participativa 

(RIZZINI, 2011, p. 29). 

 

É nesse sentido que se ressalta a importância de o Estado promover condições objetivas 

e subjetivas para que as famílias brasileiras possam exercer seu direito de proteger suas crianças 

e seus adolescentes de maneira integral. Pois é dever do Estado também proteger as famílias, 

um país deve cuidar de seu povo e realizar ações que promovam seu desenvolvimento integral, 

sua autonomia e sua emancipação humana.  
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Apenas assim uma sociedade mais democrática, igualitária, com princípios de equidade 

e desenvolvimento é passível de ser construída e buscada por sua população. Precisamos cuidar 

do alicerce da mesma, senão não será possível que nada permaneça de pé. 

 

1.3 A educação para a infância no Brasil  

 Neste item debateremos sobre como se deu e como se dá a educação para a infância no 

Brasil; como retratado anteriormente, nem sempre a infância e a criança tiveram a atenção e 

olhar que têm hoje. Isso quer dizer que algumas políticas para a educação infantil no país são 

extremamente recentes.  

 Como abordado, a sociedade brasileira em sua história possui marcas entranhadas em 

todos os setores da vida da população. Nesse sentido, é previsto que a educação brasileira 

durante muito tempo foi destinada apenas para a população branca e rica. Em alguns contextos 

e espaços ainda é, mas falaremos sobre isso mais adiante. Agora, refletiremos que: 

 

Como viemos de um passado escravista não muito distante, podemos deduzir 

que a intervenção do Estado brasileiro na infância não é um fato antigo. A 

título de comparação, cito a obrigatoriedade escolar na França em 1881, 

quando o Brasil ainda não havia sequer sancionado a Lei Áurea (1888). Em 

1871, durante o período escravista, houve uma lei envolvendo a questão da 

infância negra que, na visão de alguns, poderia tê-la beneficiado: A Lei do 

Ventre Livre. Essa lei em nada contribuía para a emancipação das crianças 

negras, pois estas não poderiam viver sua liberdade sem seus pais e acabavam 

ficando nas fazendas e tornando-se, da mesma forma, propriedades do senhor 

de terras, conforme dados confirmados pela pesquisa de Fonseca (2001). 

Como libertar apenas uma parte do corpo da mulher, o seu ventre? 

(ABRAMOWICZ, 2020, p. 32-33).  

 

 Principalmente se levarmos em consideração o que já explicitamos anteriormente em 

relação aos Códigos de Menores, que mostra irrevogavelmente como o Estado tratou a 

população negra e pobre do país, percebemos como ainda existem resquícios dessas ações no 

cotidiano brasileiro. O país ainda não superou o racismo que está enraizado em sua constituição, 

pois o expressa de diversas formas, seja institucionalmente ou estruturalmente, e muito pouco 

se faz para a superação da desigualdade racial no Brasil.  

 Isso nos sanciona o fato de que a história da educação brasileira, assim como muitos 

outros espaços, foi marcada pela diferença entre uma educação para os pretos e pobres e outra 

para os brancos e ricos. Tanto no quesito qualidade, quanto no sentido que essa educação tinha 

para essas populações.   
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Dessa forma, podemos dizer que a história da educação das crianças pequenas 

é marcada fortemente por dualismos e por duas redes de educação: uma para 

os pobres, outra para os ricos; redes duais para brancos e pretos, a creche e a 

pré-escola; a infância branca largamente representada pelos grandes pintores 

em fotos de civilidade infantil e a quase invisibilidade da criança negra o 

controle da criança pobre e de sua família e a aliança entre os médicos e as 

famílias brancas e  ricas; a educação das crianças pobres e negras e a educação 

das crianças brancas e ricas etc (ABRAMOWICZ, 2020, p. 33).  

 

Inicialmente, a pré-escola era idealizada para as crianças ricas e brancas, um lugar onde 

desde cedo esse grupo poderia ir para ser educado, com uma atenção especial para seu 

desenvolvimento social, cognitivo, um local voltado para o aprendizado.  

Já a creche era um local destinado ao cuidado dos filhos da classe trabalhadora, inclusive 

sendo essa uma reivindicação de mães pretas da parcela menos favorecida da sociedade e a qual 

sempre recebeu menos investimento por parte do Estado. 

 

Além disso, a história da creche continua associada à história das mulheres 

pobres e negras, o que explica de certa maneira a tese da educação pobre para 

pobres e uma distinção orçamentária insuficiente para fazer frente às 

necessidades de uma educação de qualidade para a criança pequena. Sem uma 

educação infantil de qualidade, aprofundam-se as desigualdades sociais, e 

criam-se outras por meio da educação (ABRAMOWICZ, 2020, p. 33).  

 

 Atualmente a creche e a pré-escola são separadas por uma questão de faixa etária, de 

zero a três anos frequenta-se a creche, e de quatro a cinco a pré-escola. Porém a creche ainda é 

um espaço que não consegue atender todas as demandas que lhes são apresentadas. As vagas 

são menores do que a quantidade de crianças que precisam estar neste espaço.  

 A Constituição Federal de 1988 passou a assegurar o direito à educação infantil, 

conjuntamente com muitas outras legislações que aperfeiçoaram essa questão, como nos 

apresenta Anete.  

 

Muitas lutas foram empreendidas ao longo dos anos, já que mudanças não 

ocorrem sem o embate de forças e disputas pela educação das crianças e 

consequente formação do que vem a ser o “povo brasileiro”. Destacam-se: a 

Constituição Federal de 1988 passou a assegurar o direito à educação infantil; 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, estabeleceu a 

educação infantil como dever do Estado; a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) determinou, em 1996, que a educação infantil se 

efetivasse mediante a garantia de atendimento gratuito em creches e pré-

escolas, assegurando que ela passasse a compor o sistema escolar brasileiro; e 

a lei n.12.796, de 4 de abril de 2013, tornou obrigatória a oferta desse ensino 

pelo Estado brasileiro para crianças de quatro e cinco anos (ABRAMOWICZ, 

2020, p. 26-27). 
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 Retomaremos algumas destas leis mais especificamente mais adiante neste item, mas 

nesse momento nos atentar ao fato de que mesmo com tais leis promulgadas e garantindo o 

direito ao acesso das crianças na educação infantil, ainda não garante o acesso concreto a esses 

espaços.  

 

De início, é importante destacar que o direito elementar à educação, tomado 

na contemporaneidade, como direito das crianças e dever do Estado, é negado 

no Brasil. Somente 30,4% das crianças brasileiras frequentavam creches em 

2015, segundo o último relatório divulgado pelo Observatório da Educação 

(Obeduc) do Plano Nacional de Educação (PNE). Em números absolutos, isso 

significa que aproximadamente 3,5 milhões de crianças estavam em creches, 

enquanto mais de 7 milhões estavam fora delas. Quem estava fora? As 

crianças de zero a três anos, as crianças pobres e as negras. Já na pré-escola, 

90% das crianças estavam matriculadas em 2015 (ABRAMOWICZ, 2020, p. 

27). 

 

 Dessa forma, a autora ressalta quem é a parcela da população que não está sendo 

contemplada pelo direito de frequentar a educação infantil desde os primeiros anos de vida, as 

crianças negras e pobres, as quais não tiveram acesso à educação infantil quando ela começou 

a ser instituída, elucidando as marcas e as desigualdades que a formação da sociedade brasileira 

deixou para a história enfrentar, assim como, essa questão diz respeito ao fato de como o Brasil 

lidou com a infância e a educação desde os primórdios, principalmente para a maior parte de 

sua população, pertencente à classe trabalhadora, negra e pobre.  

 A educação tinha um cunho higienista e de controle social da criança e da família, 

basicamente com os mesmos princípios dos Códigos de Menores, ou seja, não havia um 

comprometimento com o desenvolvimento de sua sociedade, com a educação de seres sociais 

desde o início de sua participação na cidadania. 

 

O que explica esse “descaso” com a educação infantil talvez seja de fato sua 

história ligada às classes populares e subalternas, além de as crianças não 

possuírem força política necessária para a defesa de seus direitos. Diferentes 

autores que procuram historicizar a criança e a infância destacam que um dos 

motivos que fazem com que a criança passe a ocupar lugar de destaque nas 

agendas governamentais e a ter relevância social é de cunho sanitarista, 

higienista e de controle da criança e de sua família pobre e negra 

(ABRAMOWICZ, 2020, p. 29). 

 

 Rizzini também nos apresenta um pouco da intenção inicial da educação no Brasil, 

trazendo o conceito da educação moral, uma proposta que se mantém ainda no mesmo patamar 
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do controle. Sem visar em nenhum momento a emancipação dos indivíduos sociais16 por meio 

de uma educação de qualidade. 

 

Na Era Vargas, a família e a criança das classes trabalhadoras passaram a ser 

alvo de inúmeras ações do governo, inaugurando uma política de proteção 

materno-infantil. Num período em que um contingente significativo de 

mulheres começou a se lança no mercado de trabalho, provocando mudanças 

na estrutura e dinâmica familiares, Estado e sociedade se uniram para manter 

a estabilidade da família e garantir a adequada educação da criança, de acordo 

com a concepção de cidadania da época, isto é, a formação do trabalhador 

como “capital humano” do país, através do preparo profissional e o respeito à 

hierarquia pela educação moral (RIZZINI, 2011, p. 25). 

 

 Assim sendo, o que diz respeito a uma educação de qualidade é o oposto a uma educação 

com um viés higienista, moralista e de controle das famílias e dos indivíduos e sim uma 

educação que promova um desenvolvimento integral dos indivíduos, em termos cognitivos, 

sociais, afetivos, emocionais e principalmente com um objetivo de promover a emancipação 

dos indivíduos sociais através da educação, para a colaboração da diminuição das desigualdades 

sociais no Brasil, tema da nossa próxima seção.  

 Para isso, é necessário investimento do Estado na educação pública brasileira, tanto no 

quesito qualidade de ensino, quanto na oferta de vagas para a população. Abramowicz nos 

apresenta que até mesmo a educação que vê o educando apenas como um objeto para o giro do 

capital necessita de investimentos, quem dirá a educação que proporciona um desenvolvimento 

social concreto do ser humano. 

 

Todas as pesquisas nacionais e internacionais indicam a importância de uma 

educação infantil de qualidade em todas as vertentes científicas, desde aquelas 

que pensam a criança como um investimento do capital que impacta 

positivamente no PIB do país, até as vertentes que lutam pela inclusão de 

diferenças e pela diminuição das desigualdades sociais das crianças na 

educação infantil (ABRAMOWICZ, 2020, p. 29).  

 

 No que diz respeito à Constituição Federal de 1988 sobre a educação, é necessário 

destacar que foi a primeira legislação a visualizar a criança como um ser social e que merecia 

uma atenção especializada, como colocamos no item anterior e foi por esse motivo que a creche 

                                                 
16 Segundo o pensamento do educador popular Paulo Freire, a emancipação dos indivíduos sociais dentro do 

contexto de uma sociedade capitalista, é o processo de libertação política, cultural, humana e social da população 

oprimida, a qual se liberta dos opressores. De acordo com os estudos de Karl Marx sobre a sociedade capitalista, 

existe uma luta de classes entre aqueles que são detentores do poder, do dinheiro, nesse caso, a burguesia, a classe 

opressora e aqueles que trabalham para a burguesia, os operários, a classe oprimida. Assim sendo, uma sociedade 

com uma educação capaz de emancipar seus indivíduos sociais, diz respeito à uma educação onde se expõe a luta 

de classes, proporcionando uma conscientização que permite o reconhecimento do lugar do indivíduo na sociedade 

e a partir disso, uma libertação e emancipação.  
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e a pré-escola apareceram em seus textos, mesmo que não com absoluta prioridade a primeiro 

momento, como Martins nos sintetiza.  

 

No processo constituinte para a elaboração da constituição de 1988, a 

mobilização dos educadores e dos movimentos sociais foi decisiva para incluir 

a creche e a pré-escola no quadro da política de educação, como ação 

complementar à família, dever do Estado e direito da criança. A perspectiva 

pedagógica que orienta essa posição tem como concepção da criança um ser 

social, histórico, pertencente a determinada classe social e cultura 

(MARTINS, 2012, p. 139-140).  

 

 Dessa forma, observamos o que preconiza a Constituição em seu Título sobre a 

Educação.  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; [...] 

VII - garantia de padrão de qualidade. [...] 

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da 

vida (BRASIL, 1988).  

 

 Assim como o direito, ao longo dos anos também surge a obrigatoriedade do ensino, 

primeiramente apenas para os anos fundamentais, a partir dos 7 anos de idade e posteriormente 

para a educação infantil. Cury nos aponta um dos motivos pelos quais a escolaridade passa a 

ser obrigatória. “Quanto mais próxima da escolarização propriamente dita, implicando 

alfabetização stricto sensu e letramento, mais pertinente é a obrigatoriedade da escolaridade, 

seja por razões de um início de descolamento progressivo da vida familiar, seja por razões de 

maior igualdade em vista da socialização escolar” (Campos 2013 apud Cury, 2020, p. 59). 

Em termos de educação infantil como direito, nos coloca Cury que “longo e árduo foi o 

caminho para que essa etapa da vida fosse reconhecida como direito” (2020, p. 58). Não por 

outra razão, sendo ela “base da educação básica, participa da educação tendo como eixos o 

cuidar e o brincar e se torna etapa antecedente ao ensino fundamental. Como partícipe da 

organização da educação nacional, a educação infantil se tornou um direito” (Cury, 2020, p. 

59). 

O autor também nos apresenta como a educação infantil se divide, destacando que a 

obrigatoriedade da pré-escola é extremamente recente em nosso país.  
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A educação infantil se subdivide em dois momentos: o da creche, abrangendo 

as crianças de zero a três anos, e o da pré-escola, relativo às crianças de quatro 

a cinco anos, segundo a emenda constitucional n. 53/2006. [...] A 

obrigatoriedade da pré-escola se deu com a emenda constitucional n. 59/2009 

e foi regulamentada pelo PNE, lei n.13.005/201417, especificamente por meio 

da meta 1 [...]. Até a emenda constitucional nº 59/2009, a obrigatoriedade 

cobria o ensino fundamental de nove anos. Como já dito, a obrigatoriedade, a 

partir dessa emenda, se estendeu para a pré-escola e também para o ensino 

médio (CURY, 2020, p. 60-61). 

 

 O Plano Nacional de Educação, com vigência de dez anos 2014/2024, tinha como Meta 

1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste 

PNE (Brasil, 2014). O que como nos apresentou Abramowicz, por meio dos dados do 

Observatório de Educação, não foi atingido.  

 Por meio da Lei Nº 9.39418, de 1996, a qual estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, e que também foi uma grande conquista para a educação brasileira, vemos que a 

educação infantil ainda não está colocada com uma atenção especial, nem como obrigatória a 

matrícula, mas a coloca como obrigatória em termos de oferta do Estado.  

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de:  

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; [...] 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental 

mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 

4 (quatro) anos de idade (BRASIL, 1996). 

  

Assim como dos municípios, devem oferecer a educação infantil:  

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 

o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 

quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 

1996). 

 

 Nota-se a prioridade do ensino fundamental, o que comprova o quanto a educação 

infantil, sua elaboração e seu investimento ainda são assuntos muito recentes para o Brasil e o 

quanto esse fato precisa ser trazido à tona a fim de que se olhe para essa etapa e mostre como 

                                                 
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. 
18 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 
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uma educação infantil de qualidade pode contribuir para a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária.  

 Martins nos traz uma perspectiva crítica acerca do que preconiza a Lei de Diretrizes e 

Bases, assim como o que se pretende na educação brasileira. Nesse sentido faremos um breve 

apanhado dessa percepção. 

 

Essa nova política de educação constitui o projeto societário brasileiro, que é 

expresso na Constituição Federal de 1988, que assegura, pela primeira vez na 

histórica brasileira, os direitos sociais, incluindo o direito à educação, 

regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

de 1996 [...] A LDB/96 é o resultado do embate político entre governo e 

sociedade civil organizada e, apesar dos avanços conquistados, é impregnada 

da perspectiva neoliberal, tanto em sua dimensão ideológica quanto na 

organização gerencial da política de educação correspondendo aos interesses 

do mercado (MARTINS, 2012, p. 24). 

 

 Em seus estudos, Martins sintetiza como o sistema educacional brasileiro contribui para 

a manutenção da ordem social vigente em que estamos inseridos atualmente, em sua concepção 

assim como na de outros autores, a educação deveria ser oferecida com metas à superação desse 

sistema que oprime e subalterniza a classe trabalhadora. 

 

O sistema educacional brasileiro como um todo se redefine para formar um 

novo trabalhador, e um novo homem que contribua para a superação da crise 

internacional capitalista” (Neves, 1999, p. 134). Portanto, a educação 

brasileira subordina-se para atender os interesses do capital e não para formar 

cidadãos críticos, conscientes do papel que desempenham na sociedade (apud 

MARTINS, 2012, p. 24). 

 

 Martins nos apresenta também a concepção de Gramsci a respeito de como a educação 

escolar deveria ser oferecida, e com quais objetivos em termos de desenvolvimento dos seres 

sociais de sua própria sociedade. 

 

A educação oferecida pela escola deveria ser “de cultura geral, humanista, 

formativa, que equilibre de modo equânime o desenvolvimento da capacidade 

de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o 

desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual”, ou seja, a educação 

como força atuante e profundamente envolvida na vida em sociedade 

(GRAMSCI, 1979, p. 118, apud MARTINS, 2012, p. 81).  

 

 Com o avanço do capitalismo conjuntamente ao cumprimento de uma agenda neoliberal 

que perpassa todo o mundo e o Brasil, a educação passa a perder seu sentido nato, aquele de 

promover liberdade, autonomia, sair da alienação e permitir um olhar crítico sobre a sociedade 



36 

 

 

 

em que se vive. Seu sentido de construção de cidadãos passa a tecer apenas o objetivo de 

competição, de inserção no mercado de trabalho, voltada para a economia e giro do capital. 

 

De certo modo, há que se destacar, o processo de valorização da educação 

vem se mostrando impregnado por uma concepção alicerçada nos 

pressupostos da economia, ou seja, para a competitividade, educar para o 

mercado, educar para incorporar o Brasil no contexto da globalização. Essa 

visão restrita acabou por deixar de lado muitos dos valores que anteriormente 

vinham informando o fazer educacional: educar para a cidadania, educar para 

a participação política, educar para construir cidadania, educar para a 

participação política, educar para construir cultura, educar para a vida em 

geral (BARONE, 2000, p. 8 apud MARTINS, 2012, p. 90). 

 

 Portanto, no que diz respeito à educação infantil categorizando os pensamentos e 

estudos de Martins, conjuntamente com os de Abramowicz, entendemos que “a função da 

educação infantil é ajudar as crianças a pensar. Mas, por que pensar é tão importante? Porque 

o pensamento é o elemento genealógico da liberdade – é só por meio do pensamento que o 

homem encontra a liberdade. E isso é tudo!” (2020, p. 39).  

 Dessa forma, educar desde a infância para a liberdade, para a promoção da autonomia, 

da emancipação humana, da construção de seres sociais mais críticos, compreensivos, 

comunitários, respeitando as diferenças e peculiaridades de cada criança, respeitando suas 

linguagens, sem querer que sejam todas iguais. “A escola de educação infantil tem como função 

prioritária promover as infâncias. O desafio posto para o professor de educação infantil é propor 

uma educação cujas práticas educativas não impeçam a criação, mas a implemente. Portanto, o 

desafio é de implementar o exercício da infância e do pensamento” (Abramowicz, 2020, p. 43).  

 Assim como é um desafio a garantia do direito à infância e à Educação Infantil. Portanto 

toda a pesquisa deve ser voltada para o sentido de explicitar o quão fundamental é essa etapa 

da vida para a construção de uma sociedade que não seja pautada na exploração capitalista, na 

opressão dos indivíduos sociais e o quanto uma educação que vise o desenvolvimento integral 

de seus seres sociais contribui para a construção dessa nova sociabilidade, com a pretensão de 

instigar o sentimento de democracia, de comunidade e empatia, a fim de que seja possível uma 

sociedade que se preocupe com sua população e na qual as ações sejam feitas em prol do bem 

comum e com parceria de todos os setores, inclusive da sociedade civil e não mais pautada no 

individualismo e na competitividade como em nossa atualidade. 
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2 A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NA EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA E 

A IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA  

 

2.1 O desenvolvimento integral da criança 

O conceito de desenvolvimento integral da criança e do indivíduo consiste em um 

processo formativo do ser humano que deve atuar pelo desenvolvimento em suas múltiplas 

dimensões: física, intelectual, social, emocional, cognitiva, afetiva e simbólica. O que significa 

que uma educação que preze pelo desenvolvimento integral de seus alunos irá priorizar 

atividades que estimulem além do desenvolvimento cognitivo, o qual é priorizado no modelo 

educacional tradicional; mas sim uma educação integral que trabalhe todas as dimensões do 

desenvolvimento humano.  

Além disso, essa educação permite o desenvolvimento de indivíduos sociais em sua 

integridade, trabalha em sua sociabilidade, o que influencia na sua maneira de agir e de estar 

no mundo e indiscutivelmente contribui para o desenvolvimento de uma sociedade harmônica, 

democrática e emancipatória. 

Contudo, para a concretização dessa maneira de ensinar é necessário educar diferente 

do modelo tradicional conteudista, pois como nos alerta Paulo Freire em muitas de suas 

exposições: o modelo educacional que utilizamos é o da “educação bancária”, no qual o 

educador apenas deposita e transfere os conhecimentos e valores aos seus estudantes, sem 

reflexões, sem críticas e em muitos momentos com conceitos que nem mesmo fazem sentidos 

aos alunos, priorizando seus aspectos cognitivos. 

O que precisamos, então, para que uma educação atenda o desenvolvimento integral da 

criança é de um modelo que a coloque como protagonista de sua própria história, que rompa 

com o adultocentrismo19, que ouça suas linguagens e preste atenção no que elas estão querendo 

dizer, que se importem com o que faz realmente sentido para elas.  

Assim sendo, utilizamos alguns dos estudos realizados por Lev Vigotski, um psicólogo 

que propôs o estudo da psicologia cultural-histórica e pioneiro no conceito de que o 

desenvolvimento intelectual das crianças ocorria em função de suas interações sociais e 

condições de vida.  

Vigotski nos coloca a importância de valorizar o instinto das crianças dentro do processo 

de aprendizagem, “o instinto é o mais poderoso impulso e estímulo à atividade. Daí já ser 

                                                 
19 O adultocentrismo é uma prática social que coloca o adulto como detentor dos poderes de decisão, deixando as 

crianças e os adolescentes com menos liberdade e autonomia, não dando atenção ao que elas estão manifestando. 

Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/adultocentrismo/. Acesso em: 30 nov. 2021. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/adultocentrismo/
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perfeitamente compreensível que essa imensa força natural do impulso deve ser plenamente 

aproveitada na educação” (2004, p. 92). Dessa forma, sendo possível o desenvolvimento de 

uma educação que observe e trabalhe com esses instintos, utilizando-os a seu favor, como um 

aliado. 

 

A forma principal de manifestação do instinto na fase infantil é o interesse 

[...]. Os interesses têm sentido universal na vida da criança. [...]. Assim, como 

uma espécie de motor natural do comportamento infantil, o interesse é a 

expressão verdadeira de uma tendência instintiva, é a indicação de que a 

atividade de uma criança coincide com suas necessidades orgânicas. Eis por 

que a regra básica requer a construção de todo o sistema educacional, de todo 

o ensino a partir dos interesses da criança levados em conta com exatidão 

(VIGOTSKI, 2004, p. 111).  

 

 Vigotski nos expõe que a escola e o processo de aprendizagem devem preservar os 

interesses da criança, valorizá-los e perceberem se elas estão ou não preparadas para receberem 

aquele processo naquele momento, o que está sendo transmitido para elas precisa fazer sentido 

e ser parte de sua construção social de maneira concreta, assim elas conseguirão apreender o 

que está sendo proposto.  

 

 
A lei da psicologia estabelece: antes de querermos atrair a criança para alguma 

atividade precisamos interessá-la por essa atividade, ter a preocupação de 

descobrir se ela está preparada para tal coisa, se todas as suas potencialidades 

estão mobilizadas para desenvolvê-la e se a própria criança vai agir, restando 

ao professor apenas orientar-lhe a atividade. Até a mímica externa do interesse 

mostra que este não significa senão uma disposição de preparar o organismo 

para certa atividade, disposição essa acompanhada de uma elevação geral da 

atividade vital e do sentimento de satisfação (VIGOTSKI, 2004, p. 112). 

 

Por conseguinte, as emoções dos alunos também precisam ser pensadas, valorizadas e 

discutidas, como propõe o desenvolvimento integral, a afetividade e a maneira como as crianças 

lidam com suas próprias emoções e as dos outros precisa ser trabalhada, ensinada. As crianças 

não nascem sabendo distinguir e entender suas emoções, nem ao menos nomeá-las, isso também 

faz parte do processo de aprendizagem e construção do indivíduo. 

Além disso, sabemos que as emoções estão presentes em todas as ações que realizamos, 

todas as interações e por isso elas devem ser utilizadas no processo educacional das crianças, o 

sentimento promove uma melhor captura dos conhecimentos que lhes estão sendo transmitidos.  

Como afirma Vigotski:  
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As reações emocionais exercem a influência mais substancial sobre todas as 

formas do nosso comportamento e os momentos do processo educativo. [...] 

Sempre que comunicamos alguma coisa a algum aluno devemos procurar 

atingir o seu sentimento. Isso se faz necessário não só como meio para melhor 

memorização e apreensão, mas também como objetivo em si (VIGOTSKI, 

2004, p. 143). 

 

É possível perceber como nossa sociedade vem se estabelecendo ao longo dos anos, que 

o sentimento de parceria, comunidade, amizade ou mesmo democracia não se encontra muito 

presentes em nossas relações sociais, nem mesmo nas escolas.  

A educação bancária nos rouba a possibilidade de desenvolver indivíduos sociais 

íntegros, críticos, democráticos que pensem na melhoria da sociedade e no bem-estar de sua 

população como um todo. Já que ela não permite um olhar sobre a totalidade da maneira que 

mundo se constitui, ela é mecanizada, distante e não prioriza as interações sociais nem mesmo 

entre professor-aluno.  

Dessa forma, Vigotski nos apresenta o conceito de “insensibilização do mundo” e 

“esterilização do sentimento”, expondo que “todos perdemos, em consequência dessa educação, 

o sentimento imediato da vida e, por outro lado, o método insensível de aprendizagem dos 

objetos desempenhou importante papel nessa insensibilização do mundo e esterilização do 

sentimento” (2004, p. 144). 

Pensemos, por exemplo, em como o modelo educacional tradicional trata a questão da 

brincadeira dentro da educação infantil, em como essa brincadeira pode ser significativa, 

instintiva, educativa e precisa ser valorizada, não é apenas um lazer, mas sim importante para 

a constituição dos indivíduos como seres sociais. 

 

A brincadeira infantil quase chega a ser o mais precioso instrumento de 

educação do instinto. É popular a concepção de brincadeira como 

desocupação, como passatempo a que só se deve dedicar uma hora. Entretanto, 

há muito tempo se descobriu que a brincadeira não é algo furtivo, pois surge 

invariavelmente em todas as fases da vida cultural dos povos mais diferentes 

e constitui uma peculiaridade natural e insuperável da natureza humana. Além 

do mais, a brincadeira não é própria apenas do homem: o filhote de animal 

também brinca (VIGOTSKI, 2004, p. 119). 

 

A brincadeira é o momento em que a criança expressa todas as suas vontades, sua 

criatividade, suas inúmeras linguagens e principalmente um momento em que ela constrói suas 

relações sociais, desenvolve suas emoções, sua afetividade e também seu princípio de equidade 

e democracia dentro dos jogos e das brincadeiras.  
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Vigotski destaca a importância do instinto que é desenvolvido e estimulado pela 

brincadeira, assim como o que ele significa para a apreensão das emoções e dos sentimentos 

que são despertados por esses momentos de interação das crianças entre si e também com os 

adultos. A brincadeira proporciona o estímulo de todos os aspectos trabalhados dentro de uma 

educação que opte pelo desenvolvimento integral da criança. 

 

A brincadeira, que referimos como o melhor mecanismo educativo do instinto, 

é ao mesmo tempo a melhor forma de organização do comportamento 

emocional. A brincadeira da criança é sempre emocional, desperta nela 

sentimentos fortes e nítidos, mas ensina a seguir cegamente as emoções, a 

combiná-las com as regras do jogo e o seu objetivo final. [...]. A brincadeira é 

o melhor meio de uma educação integral de todas essas diferentes formas de 

estabelecimento de uma correta coordenação e um vínculo entre elas 

(VIGOTSKI, 2004, p. 147). 

 

É nesse sentido que se percebe a necessidade de uma educação que vise mais do 

desenvolvimento de seus alunos como seres sociais, com um currículo que promova e permita 

o desenvolvimento do indivíduo em todos seus aspectos e não que se preocupe apenas com a 

inserção destes no mercado de trabalho, tratando a educação como algo importante somente 

para promover essa passagem, desde a educação infantil.  

Pois o que se percebe na educação brasileira e bancária é exatamente esse conceito e 

esse sentido, preparar os indivíduos desde o início de sua formação para servirem aos interesses 

do grande Capital20, ou seja, sem criticidade e intenção de emancipação da sociedade como um 

todo.  

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 205 propõe que “a educação, direito de 

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

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Percebe-se que esse desenvolvimento da pessoa acaba ficando em segundo plano, dando 

preferência para a qualificação ao mercado de trabalho. Algo que se perpetua e reflete também 

na formação dos profissionais que se tornam educadores. Piaget nos apresenta sua concepção 

sobre os educadores da educação infantil. 

 

                                                 
20 Capital é nesse caso, um conceito econômico que corresponde ao conjunto dos bens utilizados na atividade 

produtiva, com um objetivo reprodutivo. É um dos fatores de produção que a teoria económica classicamente 

considera (Porto Editora, 2021, online). Uma educação que apenas pretende formar indivíduos sociais para 

atenderem aos interesses do Capital diz respeito à uma forma de ensinar sem criticidade, mecânica, que forma 

indivíduos reprodutores da relação oprimido-opressor e sem a intenção de emancipação humana.   

https://www.infopedia.pt/$fatores-de-producao?intlink=true
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O problema fundamental, é que os educadores estão mais interessados no 

ensino do que nas crianças. Sua concentração e seu adestramento restringem-

se aos métodos e ao currículo. Seu conhecimento de psicologia infantil é quase 

sempre superficial, e seu interesse pelo desenvolvimento mental e emocional 

da criança, limitado (PIAGET apud PULASKI, 1980, p. 204).  

 

 Nesse contexto, Piaget coloca que a formação dos professores compromete também a 

formação dos alunos, pois ocorre de forma desinteressada, situação que é proporcionada pelos 

próprios sistemas de ensino.  

 

Os professores frequentemente obtêm aprovação nos créditos educativos que 

lhes são exigidos e passam pelo processo de efetuar um único trabalho de 

pesquisa, que apresentam com um suspiro de alívio, para nunca mais voltar a 

realizar outro, quando a rigor deveriam empenhar-se constantemente em 

experimentos informais e experimentar ideias novas em suas salas de aula 

(PULASKI, 1980, p. 204).  

 

 Ao mesmo momento em que Paulo Freire nos mostra que é impossível realizar um 

ensino no pleno sentido de sua palavra e intenção, de maneira desinteressada, os educadores 

precisam ser investigativos, pesquisadores, criativos, para que sempre busquem novas maneiras 

de ensinar. Como nos colocou Vigotski nas exposições acima, considerando o instinto como 

um importante auxiliar na aprendizagem e no desenvolvimento integral das crianças. 

 O instinto é fluído, ele não age sempre da mesma maneira, se adapta conforme a 

situação, o ambiente, as atividades em que se está vivendo, e é assim que deve ser a educação 

e o método de se educar, fluído, se fazer conforme as demandas e os interesses da criança, a 

busca é sempre bem-vinda e necessária. Isso não quer dizer ensinar na base do improviso e do 

despreparo, mas sim da criatividade e da dinâmica, pois se a sociedade é dinâmica o ensino 

também deve ser.   

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade (FREIRE, 2011, p. 30-31). 

 

 Contudo, precisamos ressaltar além da situação da formação, também as condições de 

trabalho desses profissionais no Brasil, esse não é o foco desta pesquisa e deste debate, porém 

é importante expor que a profissão de professor não é valorizada e estes não possuem uma 

formação como deveriam, nem programas de carreiras ou os salários que merecem.  
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 Kramer nos expõe que para discutirmos a cidadania e a educação de nossas crianças 

pequenas, precisamos também discutir a cidadania e a educação de quem as educa, entender 

em que tipo de sociedade estamos inseridos e quais são as condições de cultura, de 

desenvolvimento e de espaços de ser no mundo que nossos professores possuem.  

 

Assim, discutir cidadania de crianças e jovens implica discutir cidadania dos 

profissionais que com eles atuam: existem condições dignas de vida e de 

trabalho para todos os profissionais, com salários e carreira que os respeitem? 

Há uma política cultural sólida que assegure a todos os profissionais acesso a 

cinemas, bibliotecas, teatros, jornais, museus? A formação cultural é direito 

de crianças, de jovens e de adultos, indivíduos sociais, cidadãos que têm 

direitos sociais, entre eles o direito à educação (KRAMER, 2000, p. 9). 

 

Sem muitos aprofundamentos, mas é nesse contexto que Freire nos menciona a 

importância de uma educação que ensine aos seus alunos o direito de serem pessoas no mundo, 

o direito de se entenderem e se compreenderem como parte construtora da sociedade, inclusive 

capazes de mudá-la. Seja neste caso a educação superior ou a infantil. 

 

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos com o 

professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. 

Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz 

de amar (FREIRE, 2011, p. 42). 

 

 Assim sendo, a educação é capaz de realizar transformações pautadas nestas reflexões. 

Quanto à educação infantil e ao desenvolvimento integral das crianças pequenas através dela, 

entende-se que precisamos educar contra a barbárie que se instala em nossa sociedade, educar 

contra insensibilidade do mundo, como nos apresenta Vigotski.  

 Kramer sintetiza este fato, inclusive nos convidando à uma reflexão sobre como nossa 

história se deu até agora e propondo que façamos mudanças para não repetir nosso passado. 

 

Penso que não corremos o risco de chegar à barbárie; vivemos nela. E 

devemos educar contra a barbárie, o que significa colocar o presente numa 

situação crítica e compreender que o passado não precisaria ter sido o que foi, 

o presente pode ser diferente do que é, e o futuro pode mudar a direção que 

parece inevitável (KRAMER, 2000, p. 7).  

 

 Portanto, pensemos um pouco no que a escola e a educação significa para a formação 

dos indivíduos sociais: basicamente tudo e dependendo do Norte que essa educação segue, os 

educandos possuem a oportunidade de se desenvolverem como seres sociais pensantes, críticos, 
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autônomos e se emanciparem socialmente, ou permanecerem acríticos e sem perspectivas de 

uma possível mudança societária.  

 Consideremos, neste momento, as duas Guerras Mundiais pelas quais nossa sociedade 

passou, as quais se deram por disputas de poderes e de ideologias, por não haver respeito pelas 

diferenças de pensamentos, de raça e etnia, deixando mortos e trazendo inúmeras consequências 

econômicas, sociais e ideológicas para o planeta. Este é um passado histórico que conta com a 

insensibilidade dos povos uns para com os outros, pela falta de um sentimento de humanidade.  

 Nesse caso, a reflexão da educação na perspectiva de um desenvolvimento integral, 

revela a possibilidade de formação de indivíduos que saibam conviver em sociedade, com as 

diferenças e diversidades que ela apresenta, com respeito, harmonia e uma busca pela equidade. 

 

Escolas, pré-escolas e creches são espaços de circulação das culturas, no 

plural: das tradições culturais, costumes e valores dos diferentes grupos, suas 

trajetórias, experiências, seu saber; dos conhecimentos culturais disponíveis 

na história de uma dada sociedade, povo, país. O que singulariza o ser humano 

é essa pluralidade de experiências, de valores e saberes presentes na dança, 

música, na produção de objetos, nas festas civis ou religiosas, nos modos de 

cuidar das crianças, da terra, dos alimentos, roupas, nas trajetórias contadas 

pelas famílias, grupos e etnias (KRAMER, 2000, p. 8). 

 

 Por esse motivo, uma educação integral deve preservar e promover a autonomia de seus 

alunos, dar atenção para suas curiosidades, suas subjetividades, sua maneira de ver e estar no 

mundo; observar suas vivências e trazê-las para o espaço educacional, pois quando adentramos 

o universo do aluno, respeitando suas opiniões e suas crenças e dando abertura para indagações, 

contradições e discordâncias, é assim que enriquecemos o processo de aprendizagem.  

 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não 

um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. [...] O professor que 

desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, 

a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor 

que ironiza o aluno, que minimiza, que manda que "ele se ponha em seu lugar" 

ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se 

exige do cumprimento de seu dever de ensinar, de estar respeitosamente 

presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios 

fundamentalmente éticos de nossa existência (FREIRE, 2011, p. 58-59). 

 

 Sobre esse aspecto, Abramowicz realiza uma análise de como a educação, desde quase 

sempre, teve uma intenção de educar com um sentido de tornar seus alunos seres sociais que 

correspondam às expectativas da sociedade no que diz respeito ao que é ser um cidadão, muitas 

vezes sem dar voz e vez para a diversidade de modos de ser e existir na sociedade, ou para a 

autonomia, como se houvesse apenas uma maneira de agir e se portar.  
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 Essa concepção pode trazer enraizada e implicitamente pré-conceitos inúmeros, devido 

ao fato de que o que se espera da população é, como nos coloca Abramowicz, um “projeto de 

nação”.  

 

A educação esteve embutida no projeto de nação e, desde o século dezoito, 

veicula uma ordem civilizatória que, quando não ignora, bane, maldiz ou 

conjura a diferença. Naquele projeto, educação prestou-se à construção do que 

fosse identitário, mediante, por exemplo, a afirmação de noções sedentárias 

como povo, raça ou território. Ainda hoje, quando a professora de crianças 

pequenas solicita, utiliza e ensina determinados modos de ser e agir, ela está 

aliada a uma determinada concepção de povo e raça, mesmo que não saiba 

exatamente da processualidade da construção desse conceito e de suas 

implicações. A professora subjetivada nessa sociedade que produz 

incessantemente modos de ser e agir acaba internalizando, como algo próprio, 

hábitos, valores e cuidados que se aliam a uma forma específica de produção 

do povo (ABRAMOWICZ, 2009, p. 182).  

 

O modelo de educação proposto acima tem o intuito de educar as crianças para se 

comportarem em sociedade, de maneira civilizada, instigando-as a serem todas iguais, quase 

robóticas, ou pelo menos a procurarem e tentarem sê-lo, é uma educação mecanizada, que não 

dá vazão para a criatividade e muito menos valorizam as diferenças.  

 

É no interior dessa lógica que a professora cuida das crianças e as educa para 

que aprendam as mesmas coisas, num mesmo tempo. A aprendizagem é 

entendida como cumulativa e linear e recorre a procedimentos de ação 

supostamente idênticos para crianças diferentes, na medida em que atua e 

trabalha na perspectiva dessa construção idealizada de igualdade e de povo. A 

professora, ao mesmo tempo que colabora com a produção da ideia de povo, 

é por ela construída (ABRAMOWICZ, 2009, p. 182).  

 

 Uma educação que promove processos idênticos e enrijecidos para crianças diferentes 

e que não procura se reinventar ou nem mesmo busca novas estratégias quando seu objetivo de 

aprendizado não é atendido, não proporciona o desenvolvimento integral da criança, pois se 

não é possível valorizar suas diferenças e sua curiosidade, como a atenção será dada a suas 

emoções, suas relações sociais, sua afetividade? E é por esse motivo que concepções diferentes 

sobre a maneira de educar são necessárias, para sair desse mecanicismo e promover a 

emancipação de nossas crianças.  

 

Propor uma educação na perspectiva da diferença implica fugir de uma ordem 

binária, histórica, que se justifica por contraposições e pela negatividade. 

Retomar algumas categorias analíticas importantes para a educação, tais como 

liberdade, trabalho, povo, sociabilidade, raça e tantas outras, obriga-nos a 

subverter não apenas o pensamento, mas a extrair dele uma nova 
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discursividade, algo que não prescreva, nem se assuma “pronto” em 

definitivo, mas que, ao contrário, abra-se para tantos acontecimentos quantos 

forem possíveis (ABRAMOWICZ, 2009, p. 182-183). 

 

 Sintetizando o que já expomos anteriormente, a educação precisa abrir-se para 

mudanças, para diversidade de pensamentos, linguagens, ações, modos de ser, estar preparada 

para quantos acontecimentos forem possíveis, como reflete Abramowicz. A escola com uma 

perspectiva de desenvolvimento integral deve trazer a criança e suas necessidades para a 

construção de seu currículo escolar, assim como a presença da família também é essencial para 

esse processo, a fim de investigar conjuntamente qual a melhor maneira de ensinar e promover 

a aprendizagem para as crianças dentro e fora do espaço escolar.  

 A educação integral tem a oportunidade de proporcionar uma sociedade com indivíduos 

mais democráticos, parceiros, que respeitem as diferenças e as diversidades, e que estejam 

dispostos a lutarem pela promoção da equidade entre os seres sociais inseridos dentro dela. 

Proporcionar essa educação desde o começo da infância é primordial, assim como mantê-la ao 

longo de toda a formação do ser humano também o é. 

 

2.2 A relação família e escola  

Partindo do conceito de uma educação pautada no desenvolvimento integral, têm-se 

como parceira a família dos alunos inseridos dentro do espaço educacional, que pode ocorrer 

por meio de mobilizações, programas ou outras formas, como participar com seus filhos na 

elaboração dos currículos e na socialização das demandas que este público escolar apresenta.   

Dentro da primeira seção desta pesquisa, foi exposto que a família se dá em diversas 

formas e constituições e todas elas precisam ser visadas, respeitadas e acolhidas pela 

comunidade escolar. O diálogo entre família e escola para o desenvolvimento integral da 

criança é imprescindível para uma educação que vise a construção dos indivíduos sociais, 

precisa conhecer quem são seus alunos, suas realidades e em quais contextos estão inseridos, 

conhecer sua comunidade. Assim é possível entender e aderir às necessidades de seus alunos.  

Nesse sentido, refletiremos a escola com a presença da família. Heloísa Szymanski, uma 

pesquisadora do tema família e educação, realizou diversos trabalhos envolvendo a relação 

família e escola, por esse motivo, utilizaremos alguns estudos como base para a nossa reflexão, 

assim como das pesquisadoras Maria Cristina Piana e Lúcia Parreira, as quais possuem 

trabalhos sobre a parceria família e escola.  

Szymanski nos apresenta como a orientação da família no modelo nuclear burguês é a 

expectativa que a sociedade tem sobre a família e principalmente com a intenção de cobrar e 
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responsabilizar a mulher pela educação e formação de seus filhos e filhas, encarregadas do 

cuidado, e os homens da manutenção da renda familiar.  

 

Essas orientações refletiam as expectativas da sociedade, considerando um 

modelo específico de família – a família nuclear burguesa, na qual a mulher 

era incumbida de formar os filhos, por ter-lhe sido atribuída essa capacidade 

“instintiva”, e o homem recebeu a função de provedor. [...] Prova disso é a 

falta de oportunidades formais para a formação de pais e mães como 

educadores e o valor de referência que esse modelo assumiu por outras 

instituições da sociedade como a escola (SZYMANSKI, 2000, p. 17).  

 

 Esse fato leva a não aceitabilidade, em termos morais e sociais, das famílias 

monoparentais chefiadas por mulheres, por exemplo; a mulher, também mãe das crianças 

inseridas nas escolas, precisa dar conta da manutenção da renda familiar e também do cuidado 

e da educação de seus filhos. E quando não consegue realizar todas essas tarefas com a maestria 

que a sociedade exige delas, acabam não sendo bem vistas, além de cobradas, responsabilizadas 

e culpabilizadas por todos os tipos de expressões da questão social como a pobreza, a miséria, 

a desigualdade social, o desemprego, a falta de moradia, a falta de acesso à escola, que se dão 

por falta de estruturação e investimento do Estado em políticas públicas para reverter esse 

quadro.  

 Além disso, Szymanski também nos conta sobre a falta de formação de pais e mães 

como educadores, isso se deve a diversos contextos, como os tipos de suporte que o Estado dá 

para as famílias brasileiras no quesito educação de nossas crianças e adolescentes, além de que 

as atividades oferecidas pela escola, muitas vezes recebem apenas as mulheres da família, 

mesmo quando esta é composta também pelo pai, apenas a mãe comparece, pois deduz-se 

sempre que a mãe é a responsável pela educação e pelo cuidado de seus filhos. 

Contudo, nos casos em que a família não se adequa ao modelo nuclear burguês, ela 

acaba por não corresponder também às expectativas da escola, em muitos casos, contudo não 

faremos generalizações. Szymanski conceitua a família esperada e idealizada pela sociedade 

como “família pensada”, possuidora das seguintes características.  

 

 

O modelo nuclear da família instalou-se poderosamente em nossa cultura, 

preconizando uma estrutura, uma hierarquia, papéis sociais e normas de 

funcionamento. Nos meios de comunicação e livros didáticos, essa família é 

sempre branca, de classe média, composta de pai, mãe, filhos e avós, e os 

sentimentos associados a esse modelo são de amor, acolhimento, apoio e 

segurança [...]. Essa concepção de família é poderosa e constitui o que se pode 

chamar de “família pensada” (Szymanksi, 1995), pois está subjacente ao 

projeto de constituição de família dos membros de nossa sociedade, dirige o 
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processo de socialização e define as formas de tratamento das outras 

instituições, como a escola (SZYMANSKI, 2000, p. 17).  

 

 Esse trecho nos mostra que a família pensada além de disposição de membros 

específicos, também possui cor e classe, associando essas como condições para a promoção do 

afeto, amor, carinho e acolhimento para com as crianças. Pressupondo que quando a família 

não se encaixa nesses termos, ela não promove carinho, amor, atenção e apoio para seus filhos, 

sendo elas famílias monoparentais chefiadas por mulheres, ou homens, as famílias negras, ou 

as que não fazem parte da camada mais abastada da sociedade, às vezes englobando todas essas 

características.  

As famílias que não possuem a estrutura desejada pela sociedade, ou seja, estabilidade 

financeira, uma moradia adequada dentro do exigido pela sociedade, composta por pai, mãe, 

filhos, tios e avós, acabam muitas vezes sendo culpabilizadas pelo mal desempenho de seus 

filhos nas escolas, por exemplo, ou pelo desinteresse dos mesmos pelo estudo, pela falta de 

frequência, entre outras questões. Nesse caso não queremos dizer que a as famílias não possuem 

responsabilidade nenhuma em relação aos seus filhos, somente que é preciso analisar com uma 

perspectiva de totalidade qual é o contexto que essas famílias e crianças estão inseridas, e se 

existem problemas a serem resolvidos, observar quais são as expressões da questão social que 

estão ocasionando tais problemas, já que na maior parte das vezes ela é a responsável. Como 

nos apresenta Szymanski. 

 

 A escola frequentemente atribui as dificuldades de seus alunos à 

"desestruturação" da família, referindo-se àquelas em que os pais são 

separados. Uma estrutura alternativa é desqualificada como desestrutura, 

novamente apontando a presença da família pensada, definindo atitudes e 

ações dos/as educadores/as em relação às famílias (SZYMANSKI, 2000, p. 

18).  

 

 O que nos retrata o fato de que a família pensada, apresentada por Szymanski, 

frequentemente exige padrões de comportamentos para todos os modelos de família, mesmo 

quando tais padrões não cabem na realidade de todas as famílias. Além de chamar a atenção 

para o fato de que a escola é um espaço que pode reproduzir um olhar de preconceito e de 

antipatia em relação às famílias que não correspondem à família pensada.  

 Nesse caso, é importante ressaltar que a escola, assim como outros órgãos e instituições 

precisam apreender a família como um espaço que possui configurações diversas e maneiras 

diferentes de se expressarem, além de que somente esse fato não diminuirá a capacidade e a 
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possibilidade das famílias de expressarem amor e cuidado aos seus filhos, nem de 

proporcionarem a formação social dessas crianças.  

 Composições familiares diferentes da família nuclear burguesa, correspondem à 

“família vivida”, como nos apresenta a autora. 

 

Ao olhar-se para os grupos domésticos, tal como vivem, encontram-se pessoas 

que os definem como suas famílias, mesmo apresentando uma estrutura e 

organização diferentes das do modelo. Estão organizadas numa estrutura 

hierarquizada (por idade ou gênero), convivem com a proposta de uma ligação 

afetiva duradoura, incluindo uma relação de cuidado entre os adultos e deles 

com as crianças, jovens e também com os idosos – constituem a "família 

vivida" (Szymanski, 1995). Tais grupos, tanto quanto os organizados segundo 

o modelo, podem oferecer condições adequadas para o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes e também devem receber apoio das demais instituições 

para o cumprimento de sua função socializadora (SZYMANSKI, 2000, p. 18). 

 

 Portanto, é completamente possível famílias que não estão dentro do conceito de 

“família pensada” e sim de “família vivida”, apresentados por Szymanski, proporcionem 

condições de vivência e sobrevivência para suas crianças, assim como a educação e formação 

delas como indivíduos sociais que integram uma sociedade.  

 Dessa forma, é necessário nos atentarmos ao fato de que muitas vezes a composição 

familiar não será o motivo pelo qual as famílias não conseguirão exercer sua função 

socializadora e educadora com suas crianças, mas as expressões da questão social sim.  

Pois em um país no qual as condições de muitos postos de trabalho são extremamente 

precárias e o salário da classe trabalhadora baixíssimos, os/as provedores/as da renda familiar 

acabam tendo que exercer muitas horas de trabalhos intensamente exploradores, 

consequentemente não possuindo muitas condições objetivas e subjetivas para exercerem uma 

atenção integral a seus filhos, potencializado quando apenas um membro da família tem a 

responsabilidade de prover a renda da casa e do cuidado das crianças.  

 Então há a necessidade do Estado se atentar às políticas públicas, programas e projetos 

que permitam que as famílias exerçam sua função social como educadora e membros da 

promoção da proteção integral para crianças e adolescentes, pois não é possível exigir das 

famílias que cumpram essa demanda para com o Estado e para com as crianças, sem promover 

as condições necessárias para que elas o façam.  

 Assim como a relação família escola deve estar pautada em legislações e nos currículos 

básicos das instituições educacionais, a fim de que se proteja e se garanta a participação ativa e 

concreta das famílias dentro das escolas. “Compreendendo-se “relação família-escola” não 

necessariamente como cooperação ou aproximação, mas como uma ligação ou associação entre 
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essas duas instâncias, pode-se supor que tal ligação aconteça com diferentes níveis de 

envolvimento” (Resende; Silva, 2016, p. 34). 

 Sim, esta relação pode acontecer de diferentes maneiras e diferentes profundidades de 

envolvimento, porém, dentro desta pesquisa, quando falamos sobre participação efetiva da 

família na escola, não estamos tratando apenas do comparecimento delas em reuniões de pais e 

mestres, ou no auxílio das tarefas de casa, mas sim na participação dentro da própria gestão 

escolar, no debate das questões pedagógicas, nos currículos escolares e também no diálogo 

sobre as necessidades particulares de cada comunidade escolar. 

 

No Brasil, as contribuições dos pais em sala de aula são, em geral, raras, 

pontuais e limitadas a objetivos específicos, como enriquecimento curricular 

(por exemplo, entrevista sobre sua profissão) ou apoio ao trabalho do 

professor (atendimento individual a alunos, etc.), não configurando uma 

participação efetiva na gestão da sala de aula (RESENDE; SILVA, 2016, p. 

35-36). 

 

 A participação da família na educação é um princípio constitucional, como vimos no 

capítulo anterior, apesar de ainda enfrentar inúmeros desafios e tensões entre os direitos e 

deveres da família e do estado em relação à educação. “A escola é necessariamente impactada 

pelas mudanças e processos que ocorrem no campo da família” (Almeida, 2005 apud Resende; 

Silva, 2016, p. 38). 

 Por esse motivo, a escola e a família precisam ser parceiras, cooperarem de maneira 

construtiva para o aprendizado e o desenvolvimento da criança. “Família e escola são duas 

instituições condenadas a cooperar numa sociedade escolarizada [...]” (Perrenoud, 2001 apud 

Resende; Silva, 2016, p. 39). Ou seja, no caso da educação básica brasileira, toma-se a 

cooperação no sentido de corresponsabilidade, de forma que ambas possuam responsabilidade 

sobre a educação dos indivíduos sociais.  

 Contudo, existem tensões sobre quais devem ser as atribuições de cada uma das duas 

entidades nesse contexto, como nos coloca Resende e Silva.  

 

O Artigo 205 da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 2013a) define a 

educação como “direito de todos e dever do Estado e da família”. Embora não 

se trate, aí, da relação família-escola propriamente dita, o texto de alguma 

forma remete a essa relação, na medida em que aponta a educação como 

responsabilidade comum do Estado e da família. Sendo a escola pública, na 

nossa sociedade, o principal equipamento para o desempenho da 

responsabilidade do Estado pela educação, configura-se, nessa 

corresponsabilidade, o estabelecimento de um vínculo que está na base da 

relação entre família e escola. O Artigo 2º da LDB (BRASIL, 2013b) dispõe 

que a educação é “dever da família e do Estado” [...] Assim, essa diferença 
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aparentemente pequena entre os dois textos legais sinaliza dimensões políticas 

e ideológicas envolvidas na relação família-escola. Se, na legislação, a 

repartição das responsabilidades e das prerrogativas educacionais entre Estado 

e famílias revela-se fonte de tensão, na dinâmica das políticas educacionais e 

das interações entre família e escola essa tensão ressurge com 

frequência (RESENDE; SILVA, 2016, p. 36). 

 

 Nesse sentido, a participação da família na escola diz respeito a gestão democrática do 

ensino educacional, como dissemos anteriormente. Participação essa que está inserida no maior 

grau de envolvimento parental dentro do ambiente escolar, é neste envolvimento que 

“encontram-se as interações institucionalizadas por meio da participação dos familiares em 

órgãos de gestão da escola, tais como associações, colegiados, conselhos, assembleias e 

outros” (Resende; Silva, 2016, p. 35). Além desse tipo de envolvimento ser um direito 

constitucional da comunidade familiar.  

 

O artigo 206 da Constituição Federal (CF) contém uma expressão que, sem 

evidenciar o termo família, remete à participação desta na vida da escola. 

Trata-se da “gestão democrática”, a qual é definida, no texto constitucional, 

como um princípio do ensino público – inovação da Carta de 1988, 

representando uma conquista de setores e entidades ligados à educação, que 

por ela lutaram nos períodos anteriores (MENDONÇA, 2000 apud 

RESENDE; SILVA, 2016, p. 44).  

 

O artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, também conta com a 

permissão de que cada instituição e sistema educacional realize a gestão democrática de acordo 

com as particularidades de cada comunidade escolar.  

 

O artigo 14 da LDB dispõe que as normas para a efetivação da gestão 

democrática na educação básica serão definidas pelos sistemas de ensino, de 

acordo com as próprias peculiaridades, mas respeitando, como um de seus 

princípios, a “participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes” (BRASIL, 1996 apud RESENDE; SILVA, 2016, 

p. 44).  

 

 Todavia, deixar a responsabilidade da efetivação da gestão democrática dependente da 

elaboração de cada sistema de ensino perante suas peculiaridades, sem uma legislação ou um 

plano que promova políticas públicas e programas específicos para a realização desta 

participação, coloca em risco sua aplicação e sua efetividade, já que a escola pode não encontrar 

possibilidades, estratégias e maneiras de promover a participação dos familiares na gestão 

escolar, principalmente ao levarmos em consideração o fato de que muitas famílias brasileiras 

estão em contextos que não permitem nem possibilitam a participação ativa, por questões de 

tempo, disponibilidade e como alegam muitos profissionais da educação, conhecimento, 
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demandando então um plano ou um projeto para a promoção da participação das famílias na 

gestão escolar. 

Segundo Paro (2000), os profissionais escolares tendem a limitar a 

participação das famílias na gestão das escolas públicas, alegando a 

“ignorância dos pais a respeito das questões pedagógicas” (p. 52 apud 

Resende; Silva, 2016, p.46), embora, paradoxalmente, solicitem que os pais 

participem, em casa, da execução do processo pedagógico, assessorando os 

deveres e estudos dos filhos [...]. Esse mesmo autor, discutindo os 

condicionantes da participação da comunidade na gestão da escola pública, 

aponta a necessidade de se criar condições materiais para a participação dos 

pais trabalhadores. Sugere, especificamente, a criação de uma lei que isente 

os pais de horas de trabalho nas empresas, sem prejuízo dos vencimentos, nos 

dias em que tenham que comparecer à escola para tratar de assuntos 

relacionados à escolarização dos filhos (RESENDE; SILVA, 2016, p. 46).  

 

 A criação das condições materiais para a participação dos pais, entretanto, não deve ser 

apenas para a garantia de participação daqueles que possuem empregos com registros na 

Carteira de Trabalho, mas também daqueles pais que estão inseridos em contextos de trabalhos 

informais, estratégias precisam ser pensadas para que essas famílias também participem 

ativamente da gestão democrática da escola, principalmente pelo fato de que suas demandas 

precisam ser ouvidas e aderidas pela comunidade escolar, a fim de que a qualidade do ensino 

das crianças seja otimizada e de que, se necessário, a solicitação de um trabalho multidisciplinar 

para garantir condições objetivas e subjetivas para que a participação da família na educação 

das crianças seja efetivada.  

 Assim sendo, existem referências de países ocidentais que possuem uma organização de 

pais a fim de que eles desempenhem a participação na gestão democrática da escola. Silva 

realiza uma pesquisa na qual comprova resultados positivos desse tipo de organização para a 

exposição das demandas não apenas individuais, mas também comunitárias para o grupo 

escolar. 

 

Pode-se supor que as associações de pais teriam um importante papel a 

desempenhar nesse sentido, organizando a ação coletiva dos pais e 

possibilitando aos seus representantes atuar conforme os interesses coletivos 

e não somente os particulares, ligados aos próprios filhos. É o que defende 

Silva (2007), que também analisa, entretanto, os desafios enfrentados pelos 

movimentos associativos dos pais, destacando as especificidades desse tipo de 

representação, tais como a heterogeneidade dos representados. O autor faz 

essas análises com base em pesquisa realizada em Portugal, desenvolvendo, 

também, um estudo bastante detalhado da legislação portuguesa referente à 

relação escolas-famílias e ao movimento associativo de pais nesse país (Silva, 

2003). O confronto com a situação brasileira faz evidenciar o quanto tal 

movimento é ainda pouco fortalecido no Brasil, praticamente não sendo 

contemplado de forma específica na legislação (RESENDE; SILVA, 2016, p. 

47). 
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 Contudo, trata-se de um país que possui esse tipo de associação garantida em lei, o que 

promove condições reais, objetivas e subjetivas para que os pais dessas comunidades realizem 

a organização e consequentemente a gestão democrática escolar. Essas associações permitem 

aos familiares vez e voz nas escolhas realizadas em relação à educação de seus filhos, por isso, 

novamente chamamos a atenção para a necessidade de políticas que garantam essa atuação.  

 

As associações de pais têm representação assegurada por lei em todos os 

principais órgãos gestores da escola, bem como no Conselho Nacional de 

Educação. Segundo Silva (2003, p. 157), o movimento associativo dos pais é 

reconhecido atualmente, em Portugal, “como um grupo de pressão junto ao 

poder político”, sendo os pais de alunos tratados pela legislação como atores 

civis e jurídicos. [...] Segundo o levantamento realizado em dezoito países 

europeus pela Eurydice (European Union of Eurydice,1997), em todos eles os 

pais estão organizados em associações e em federações nacionais de 

associações, “o que lhes permite uma voz em vários aspectos dos assuntos 

escolares” (p. 9, tradução nossa), tais como currículos e métodos de ensino, 

horários, novas experiências de aprendizagem, etc. A representação dos pais 

nos órgãos de gestão da escola é generalizada em todos os países, com 

variações quanto à existência ou não de representação nos âmbitos 

intermediários (regiões, províncias, municípios) e no nacional ou central. 

Vários países têm representação de pais em órgãos consultivos nacionais da 

área de educação, sendo que em alguns deles há órgãos exclusivamente 

compostos por pais, que têm papel consultivo para o Ministro da Educação 

(RESENDE; SILVA, 2016, p. 48). 

 

 No Brasil, não existe nenhuma legislação que garanta esse tipo de participação dos pais 

dentro da gestão escolar, como tratamos anteriormente, a participação familiar brasileira está 

voltada a questões mais superficiais.  

 

Já no Brasil, não existe uma lei que regulamente especificamente as 

Associações de Pais, em âmbito nacional. Em alguns estados e municípios há 

normas que regulamentam as chamadas APMs - Associações de Pais e 

Mestres, as quais, entretanto, em geral se constituem como órgãos de apoio à 

direção da escola, especialmente para a arrecadação e a gestão de recursos 

financeiros, não chegando a exercer o papel de entidades por meio das quais 

as famílias possam, de fato, exercer sua “voz” (RESENDE; SILVA, 2016, p. 

48). 

 

 As condições das famílias brasileiras são bem diferentes das famílias europeias. Devido 

ao alto índice de desigualdade social do Brasil as famílias acabam sendo bem heterogêneas e 

se enquadrando fora dos padrões requisitados pela sociedade, pelo Estado e consequentemente 

pela educação, o que ocasiona uma dificuldade para a elaboração de projetos, programas e 

atividades que promovam a participação dos pais dentro da gestão escolar, pois esses 
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necessitariam de estratégias que abrangessem todos os modelos familiares daquele espaço 

escolar. 

 A família brasileira, principalmente aquela que insere seus filhos na educação pública, 

pode não se encaixar nos pré-requisitos de conhecimento, de comportamento e de debate para 

participarem da gestão democrática das escolas, caso seus índices de escolaridade sejam baixos, 

às vezes não foram devidamente alfabetizados e as escolas podem se ver muitas vezes sem 

preparo e condições para realizarem a gestão democrática.   

 Fato esse que só comprova a necessidade de políticas públicas que garantam e 

fundamentem a participação das famílias dentro do ambiente escolar. 

 

Pode-se afirmar que o Brasil participa do “consenso legislativo” a que se 

refere o autor, já que a legislação brasileira estimula a articulação entre escolas 

e famílias e institui a gestão democrática como princípio do ensino público, 

sendo que essa forma de gestão tem, como uma de suas características 

marcantes, a participação das famílias em órgãos administrativos da escola; 

entretanto, os critérios e procedimentos para alcançar esses objetivos são 

deixados a cargo de cada rede de ensino e estão longe de serem, até o 

momento, “fortemente regulados” (RESENDE; SILVA, 2016, p. 50).  

 

 Resende e Silva nos apontam a dificuldade para a regularização dessa participação e 

para que ela aconteça, mudanças de paradigmas são necessárias. É preciso romper com a visão 

familista21 de responsabilizar as famílias por todos os problemas e situações que as atravessam, 

problemas esses que surgem a partir da formação histórica do Brasil, suas marcas da 

colonialidade e do escravismo presentes até hoje, fundadoras de muitas desigualdades sociais, 

associadas e somadas ao sistema capitalista.  

 A necessidade de políticas públicas que envolvam toda as camadas da sociedade, não 

só a família, nem só a criança, nem só a escola, mas que trabalhem em comunhão para a 

promoção de condições de vida mais favoráveis para a população brasileira é essencial para que 

essa sociedade se desenvolva de maneira eficaz e emancipatória. 

 A participação das famílias no espaço escolar depende de um trabalho multiprofissional 

proporcionado por políticas públicas interseccionais, que promovam a proteção de todas as 

parcelas da sociedade em simultaneidade e comunhão, o trabalho é árduo e ainda precisamos 

dar muitos passos, mas ele é necessário. Principalmente pelo fato de que a participação da 

                                                 
21 O familismo pode ser considerado uma doutrina que defende que a família deve ser a principal estrutura 

responsável pela prestação de cuidados aos indivíduos dependentes (Porto Editora, 2021, online). Dentro das 

políticas sociais e da atuação profissional dos assistentes sociais, o familismo se dá como o processo de 

responsabilização das famílias sobre as dificuldades enfrentadas, elas são convocadas a serem a maior instância 

provedora de bem-estar social, desresponsabilizando dessa forma, o Estado.  
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família no espaço escolar proporciona inúmeros benefícios tanto para a família, quanto para o 

desenvolvimento integral da criança, assim como para o desenvolvimento e a construção de 

uma sociedade mais democrática, justa e igualitária, como trataremos no item a seguir.  

 

2.3 A importância da relação família e escola para o desenvolvimento integral da 

criança  

Neste item refletimos a família como locus educacional, sobre a maneira como ela 

influencia na formação dos indivíduos sociais e porquê ela precisa ser protegida pelo Estado a 

fim de que possa realizar esse papel de contribuição e parceria no desenvolvimento integral 

desses indivíduos.  

 

O ambiente familiar é propício para oferecer inúmeras atividades que 

envolvam a criança numa ação intencional, numa situação de trocas 

intersubjetivas que vão se tornando mais complexas, ou envolvendo mais 

intencionalidades, numa perspectiva temporal. Famílias que oferecem às 

crianças e adolescentes mais atividades organizadas, aumentando aos poucos, 

sua complexidade, nas quais possam se engajar por períodos gradualmente 

mais longos, facilitam os processos de desenvolvimento, na proposta de 

Bronfenbrenner (1996). Essas atividades não só desenvolvem habilidades 

cognitivas e sociais como também vão consolidando sua posição na 

constelação familiar. As trocas intersubjetivas na família, numa situação de 

apego emocional sólido, oferecem oportunidade de desenvolvimento para 

todos os envolvidos, sejam adultos ou crianças (SZYMANSKI, 2000, p. 19).  

 

 Entendendo-se aqui, práticas educativas como “ações contínuas e habituais realizadas 

nas trocas interpessoais pelos mais velhos em relação às crianças e adolescentes, com a 

finalidade de transmitir saberes, práticas e hábitos sociais, trazendo uma compreensão e uma 

proposta de ser no mundo com o outro”, como nos expõe Szymanski (2000, p. 19).  

 Nesse sentido, a família é um espaço propício para a manutenção e reprodução de 

padrões de pensamentos, culturas, práticas e hábitos, sejam eles éticos e democráticos ou não. 

A formação dos indivíduos sociais começa na família e ela tem uma influência muito forte nesse 

contexto, podendo inclusive contribuir para pensamentos preconceituosos, hostis e que não 

promovam uma sociedade mais harmônica.   

Um apoiador ao pensamento de Szymanski em relação ao papel educacional da família 

é o educador Paulo Freire, o qual nos apresenta duas formas de prática educacional, a autoritária 

e a libertadora, sendo a autoritária aquela que gera e promove sentimentos negativos em relação 

aos educadores, sejam esses a família ou a escola e a libertadora a que promove a autonomia 

dos indivíduos sociais educados.  
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A proposta de atuação educacional dos adultos responsáveis pelas crianças, 

no contexto familiar, segue a teoria freireana de uma "prática educativo-

progressista em favor da autonomia do ser dos educandos" (Freire, 1996, p. 

14 apud Szymanski, 2000, p. 19) [...] As concepções de educação bancária e 

educação problematizadora podem ser inspiradoras para a compreensão de 

uma práxis autoritária ou libertadora, também na família. Segundo a análise 

que Freire nos apresenta da prática autoritária, as atitudes que a caracterizam 

são de desconfiança, intolerância, gerando o medo, a dissimulação. Há a 

desconsideração da experiência da criança e do adolescente e o referencial é 

o mundo adulto, sem muita escuta das urgências e opções dos filhos/ 

educandos. A adaptação destes aos modelos preestabelecidos – que orientam 

o referencial de família pensada, por exemplo, – pressupõe que todo o saber 

pertence ao adulto, e o filho/educando é uma massa informe a ser moldada 

(SZYMANSKI, 2000, p. 19) 

 

  A proposta de atuação educacional sugerida por Freire e Szymanski retratam que a 

intenção da família precisa ser a de formar sujeitos sociais éticos, comprometidos com sua 

sociedade e que tenham uma intenção de ruptura com este círculo de exploração e miséria em 

que vivemos, ou seja, uma ação transformadora da sociedade e isso só será possível com uma 

educação libertadora e não autoritária e que promova a autonomia e o protagonismo das 

opiniões e vontades da criança. 

 

Na família, como locus educacional, também podem estar se formando 

sujeitos históricos e transformadores – sujeitos da procura, da decisão, da 

ruptura, da opção, como diz Freire (1996, p. 19) – e isso não é possível senão 

como sujeitos éticos [...]. A família também pode e deve estar comprometida 

com uma mudança na sociedade, apresentando uma visão libertária de mundo, 

repudiando qualquer tipo de opressão (SZYMANSKI, 2000, p. 20). 

 

 Segundo os autores, a  família precisa comprometer-se com uma mudança de sociedade 

tal como a escola , ambas precisam trabalhar juntas em prol de uma educação libertadora para 

que seja possível a transformação social, principalmente proporcionando projetos, atividades e 

ações que tenham a participação da família, podendo essa agir como uma potente parceira para 

a promoção das condições concretas das famílias se envolverem nesse projeto de transformação 

e principalmente de terem consciência de que isso é possível. Em um certo contexto no qual a 

escola pode se tornar uma aliada contra a alienação da classe trabalhadora.  

 

 

 Com certeza, não se trata de um processo isolado, mas daquelas que se 

comprometem com esse projeto. Nele a escola tem um importante papel, e as 

trocas com as famílias podem ser efetivas na sua construção. Já em 1957, 

Freire apontava para o trabalho da escola com os pais dando-lhes condições 

para mudança de "hábitos antigos de passividade para hábitos novos de 

participação" (GADOTTI, 1996, p. 96 apud SZYMANSKI, 2000, p. 20).  
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 Entende-se que a responsabilidade de promover condições para que essas atividades 

sejam exercidas no espaço escolar não recai apenas sobre a escola, particularmente falando e 

sim sobre o Estado como Federação. Principalmente no quesito formação de qualidade e 

formação continuada dos profissionais da educação, recursos humanos suficientes para a 

realização dos projetos e programas, assim como investimento e intenção de fazer essas 

mudanças acontecerem.  

 Essas atividades desenvolvidas proporcionarão o que tratamos no item anterior, a gestão 

social das famílias sobre o espaço escolar. Para isso é necessária uma mudança no olhar sobre 

a família, entendê-la como parceira no processo de educação das crianças, não apenas como a 

única responsável por ensinar hábitos sociais a elas, mas sim uma aliada, inclusive e sobretudo 

as famílias das classes menos abastadas da sociedade.  

 

A adoção de um modelo democrático, libertador, com novas práticas 

educativas, novas atitudes e sentimentos, traz a família para uma condição de 

instituição formadora, que pode ter uma ação no sentido de mudança social. 

A fim de que essa mudança ocorra, a família precisa ser vista como objeto de 

atenção educacional, especialmente as famílias das camadas sociais mais 

empobrecidas, cujas dificuldades na educação dos filhos remetem-se 

frequentemente à sua condição de exclusão social e econômica 

(SZYMANSKI, 2000, p. 22).  

 

Dessa forma, a família precisa ser vista como ela realmente é, importante para a 

construção e o desenvolvimento integral dos indivíduos sociais, “a família tem muita 

importância no desvelamento pleno do ser humano, pois ela se revela como uma detentora de 

possibilidades de afeto, e de apoio para a formação do cidadão” (Saraguti; Parreira et al.., 2013, 

p. 103). 

O que coloca em questão a formação integral da criança, e em como a família pode 

participar dela, é evidente que muitas famílias atualmente, principalmente as mais 

empobrecidas, possuem poucas oportunidades de estarem em grandes contatos com seus filhos, 

como colocamos anteriormente e por esse motivo precisamos pensar o contexto em que essas 

famílias estão inseridas e quais são as estratégias para que elas possam participar ativamente da 

educação de suas crianças. Como nos ressalta Parreira e Piana.  

 

Uma melhor ampliação da discussão só seria possível se pensarmos o “pano 

de fundo” que a família e a escola estão inseridas. As transformações da 

família brasileira e da escola atual nos convidam à aproximação de um diálogo 

que, embora desejável, pode ser perturbador. A trajetória das mudanças ao 

longo da história nas configurações familiares nem sempre caminham em 
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paralelo com os desafios da educação. (PARREIRA; PIANA et al., 2013, p. 

112). 

 

 As autoras nos alertam para o fato de que o diálogo entre família e escola não é uma 

tarefa fácil de ser realizada e demanda inúmeros desafios e mudanças de paradigmas em relação 

aos nossos pensamentos, nossas vertentes e estratégias utilizadas.  

 

A pós-modernidade traz para a educação desafios inquietantes: o 

reconhecimento da incerteza do saber, as mudanças paradigmáticas do campo 

do conhecimento, a mediação e a contradição como parte integrante da 

construção das relações humanas e pedagógicas. Por certo, percorrer essa 

trajetória exige reflexões e ações distintas, um novo olhar, um novo fazer, uma 

ruptura com antigos padrões de ensinar (PARREIRA; PIANA, et al., 2013, p. 

115). 

 

 Contudo, esses são desafios que precisam ser enfrentados em prol de nossas crianças e 

da educação brasileira, em prol de uma educação de qualidade, que promova o desenvolvimento 

integral dos indivíduos, assim como em busca de uma sociedade que se preocupe com o mundo 

no qual ela está inserida. Pois como tratamos no item anterior, uma educação que promova a 

parceria família e escola precisará trabalhar com todas as suas esferas sociais para que esse 

objetivo seja atingido.  

 A importância da parceria entre família e escola fica evidente em lugares onde se aderiu 

essa estratégia, como a comuna de Reggio Emilia, na Itália, ou a Escola da Ponte, em Portugal, 

onde se percebe um efeito extremamente positivo na presença das famílias dentro dos espaços 

escolares, inclusive na gestão democrática. A presença da família torna o espaço educacional 

mais aconchegante, mais seguro, a criança consegue se sentir mais confortável e confiante para 

desenvolver-se em plenitude.  

 Até porque a participação da família coloca a própria criança em primeiro plano, pois 

suas necessidades são ouvidas através dos pais, principalmente quando a gestão democrática 

acontece de fato e essas necessidades são atendidas, fato que otimiza demasiadamente o 

processo de aprendizagem das crianças dentro do espaço escolar e consequentemente também 

no espaço familiar, pois esse processo atinge ambos os setores, inclusive por esse motivo temos 

iniciativas governamentais, como o Dia Nacional da Família na Escola.  

 

 [...]. Podemos dizer que a razão principal dessas iniciativas e de tantas outras 

que se sucederam de intervenção do Estado na relação família-escola, deveria 

associar-se a uma estratégia de promoção do sucesso escolar, visto que os 

estudos têm demonstrado a influência positiva, sobre o desempenho 

acadêmico quando há esta relação estreita de parceria entre família e escola 

(PARREIRA; PIANA et al., 2013, p. 120). 
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 A participação da família no espaço escolar promove o sucesso escolar além de também 

colaborar para a diminuição das evasões escolares. Contudo, apesar de algumas dessas 

iniciativas governamentais, a parceria família escola ainda não está realmente concretizada no 

Brasil e precisa de estratégias para ser estreitada, tanto por parte da família quanto por parte do 

espaço educacional. 

 Uma dessas estratégias pode ser o diálogo, pois esse, quando realizado de forma concisa, 

promove uma horizontalidade que permite entender as necessidades e anseios de ambas as 

partes, se libertando de pré-conceitos e visões de mundo, além de proporcionar espaço para 

ouvir e aderir às demandas da própria criança no processo de construção dos saberes, como nos 

expõe Szymanski, “para dialogar, é preciso reconhecer a contribuição do outro na troca 

interpessoal. [...]. É importante levar-se em conta esses saberes da criança, pois também são 

constitutivos do ser no mundo dos adultos (2000, p. 21).  

 O diálogo é extremamente construtivo para a elaboração de parcerias, ele promove o 

entendimento que é essencial no processo de construção de estratégias para a melhoria da ação 

educacional, assim como no estreitamento da relação família e escola. Szymanski também 

chama a atenção para o fato de o diálogo ser objeto de uma prática libertadora, sem ser 

autoritário ou negar as vontades e necessidades do outro, muito pelo contrário, abrindo espaço 

para novas oportunidades e possibilidades.  

 

O diálogo cumpre sua função na práxis libertadora quando instituído como 

caminho para a constituição de sujeitos num processo de humanização, como 

ato de criação para a liberação dos homens para serem mais (que não se 

interprete esse ser mais na ética consumista de mercado; ser mais do que o 

outro. Ser mais enquanto possibilidade de desvelamento de novos horizontes 

e possibilidades de ser no mundo com os outros, situando-se social e 

historicamente). (SZYMANSKI, 2000, p. 21).  

 

 Nesse sentido, o diálogo permite que a escola entenda e conheça quem são as famílias 

inseridas em sua comunidade escolar, quais são suas necessidades, seus anseios, suas crenças, 

suas possibilidades e dificuldades. Assim como proporciona para a família entender quais são 

as demandas do espaço educacional, de qual maneira a escola precisa de sua contribuição e 

como elas podem participar na educação de seus filhos, dentro das possibilidades que possuem.  

 A parceria da família dentro da escola permite a exposição de demandas que exijam um 

trabalho multiprofissional para que essa relação possa ser desenvolvida, trabalho este que 

proteja a família das expressões da questão social. Considerando a importância da presença dela 

dentro do espaço escolar para o processo de aprendizagem da criança, seu desenvolvimento 
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social, psicológico, emocional e afetivo, esta família precisa ser considerada digna de atenção 

plena de todos os serviços para realizar sua função educativa, não apenas pela escola. 

 

[...] considerar a família como objeto de atenção psicoeducacional, no sentido 

de um apoio para o desempenho da função educativa que lhe foi 

expressamente delegada pela sociedade. Essa atribuição, entretanto, ao 

contrário do que se observa nas demais instituições também educativas (como 

a escola), é imposta e vivida no quotidiano de suas relações com outras 

instituições, sem que essa mesma sociedade se preocupe em apoiar os 

responsáveis para sua importante função (SZYMANSKI, 2004, p. 6). 

 

 A autora reflete que a família é considerada responsável por sua função educacional, 

colocando-se grande pressão social sobre ela, mas por uma sociedade que não se preocupa e 

nem se atenta em apoiar ou pensar em estratégias que permitam a realização dessa função social 

da família. A qual é sempre responsabilizada pelo fracasso escolar de seus filhos, ou mesmo 

pelo seu fracasso profissional e social. Porém, as instituições muitas vezes culpabilizam a 

família para não responsabilizarem seus próprios sistemas falhos. Não estamos culpabilizando 

os professores pelos sistemas educacionais brasileiros, mas sabe-se que o país não investe 

ativamente em educação, em especial na infantil e básica, e muito menos em programas e 

políticas que protejam as famílias brasileiras da miséria e da pobreza, como acontece desde os 

primórdios de sua constituição, tendo se agravado fortemente no atual contexto mundial.  

 

As “falhas” nesse processo são atribuídas a “patologias” ou “deficiências” 

morais, intelectuais ou psicológicas dos pais. Instituições educacionais como 

escolas e creches aproveitam-se dessa ideologia para culpar a família pelas 

dificuldades escolares e de relacionamento que crianças e jovens apresentam 

e, também, para encobrir suas próprias deficiências. Raramente é considerada 

a enorme dificuldade da tarefa de criação e educação dos filhos na nossa 

sociedade complexa, exacerbada pela situação de pobreza, que imprime um 

árduo regime de vida para pais e mães, associada à deficiência de serviços 

públicos para essa camada da população (SZYMANSKI, 2004, p. 7).  

 

 Dessa forma, a situação exposta no trecho acima torna essencial que se discuta a 

influência da pobreza no processo educacional e de aprendizagem das crianças brasileiras, 

assim como na dificuldade da participação das famílias nesse processo. Também pensar na 

necessidade da criação de políticas que protejam essa camada populacional e promovam a 

superação da situação de pobreza em que elas estão inseridas, como nos expõe Szymanski 

através dos estudos de McLoyd. 

 

Numa cuidadosa revisão, adverte que os efeitos da pobreza são mediados pelas 

diferenças nos níveis de aprendizagem e de estimulação acadêmica e da 



60 

 

 

 

linguagem que a criança recebe na sua família, isto é, pobreza, níveis baixos 

de educação materna, pouca interação verbal entre pais e filhos, baixa 

expectativa de escolaridade por parte dos pais, dificuldades afetivas nas 

relações entre eles e os filhos, estratégias de controle e disciplina deficientes, 

de condições de vida estressantes no quotidiano que, além de dificultarem a 

ação educativa dos pais, podem dificultar a vida acadêmica das crianças e 

adolescentes (McLoyd, 1998 apud SZYMANSKI, 2004, p. 14).  

 

 As revisões que comprovam a influência da pobreza no processo de aprendizagem dos 

alunos nos expõem novamente a necessidade da quebra de paradigmas, visões e pré-conceitos 

que estão enraizados na sociedade e consequentemente também nas escolas, pois as famílias 

não são as únicas responsáveis pelo mal desempenho escolar de seus filhos, pelas suas 

dificuldades de aprendizado que enfrentam, já que a pobreza é uma expressão da questão social 

e deve ser combatida através de políticas públicas proporcionadas pelo Estado. 

 Precisamos olhar com uma perspectiva de totalidade para o contexto em que toda a 

situação está inserida, observarmos qual é a responsabilidade e o papel da escola sobre esta 

questão, também qual é o papel da família e assim como o do Estado no quesito políticas 

públicas e programas que promovam uma melhoria nesse índice de aprendizado. Pois se a 

educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade, consequentemente 

também é o aprendizado dessas crianças, adolescentes e jovens e a partir disso temos a 

necessidade de quebrar com a culpabilização da família, já que ela está inserida em um contexto 

social que não depende apenas dela.  

 

 

O conhecimento das escolas a respeito das famílias é, muitas vezes, baseado 

em preconceitos (Mello, 1995, p. 52). O mais frequente é o da "família 

desestruturada" -a grande responsável pelos fracassos em Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia etc. Outros preconceitos muito frequentes são o da 

"carência cultural", o do desinteresse das famílias, como vimos. O preconceito 

se limita numa interpretação fechada do outro e seu mundo e define atitudes, 

sentimentos e ações que guardam a mesma característica de rigidez. 

Reconhecer significa sair dos limites estreitos do preconceito e abrir-se para 

as novas possibilidades de ser do outro e de ser-com-o-outro. Num primeiro 

momento é preciso encarar os próprios preconceitos e depois desejar sair dessa 

perspectiva limitada e ensaiar um novo olhar, de preferência interrogativo, 

curioso (SZYMANSKI, 1997, p. 221).  

 

 Szymanski reflete que as famílias, “principalmente as de crianças com dificuldades, 

veem a escola como um mundo incompreensível para elas”, (Borsotti; Braslavski, 1985 apud 

Szymanski, 1997, p. 221), não compreendem o espaço escolar como a função social que ele 

tem para suas crianças e para a sociedade como um todo, com um poder de proporcionar 

conhecimento e futuros dignos para os indivíduos sociais.  
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 A não compreensão das crianças sobre a função social do espaço escolar nos traz 

novamente a necessidade do diálogo entre as duas esferas, família e escola para que se entendam 

as funções e as necessidades de ambas, assim como a urgência de trabalhos multidisciplinares 

que deem atenção especial para esta questão, para a promoção de uma educação de qualidade, 

que vise a parceria família e escola como uma contribuição essencial para a construção de 

indivíduos sociais mais íntegros e de uma sociedade mais justa e igualitária. Trabalho esse que 

pode ser desenvolvido de inúmeras formas e estratégias dependendo da necessidade de cada 

comunidade escolar, pois cada uma possuirá suas peculiaridades.  

 

A consideração da família como um fenômeno histórico, social, psicológico e 

educacional leva à consideração da necessidade de um trabalho 

multidisciplinar para o atendimento da mesma, incluindo a possibilidade de 

atendimento individualizado e incluindo também as redes sociais das quais 

a(s) família(s) faz(em) parte (SZYMANSKI, 2004, p. 15).  

 

 Apesar do trabalho multidisciplinar para a promoção da parceria família e escola ser 

uma tarefa bastante difícil, ele é capaz de promover uma atenção integral às necessidades da 

família que adentram determinado espaço escolar e consequentemente essas necessidades 

atendidas proporcionam uma melhoria nas condições de vida e desenvolvimento das crianças.  

 Diversos fatores externos ao espaço escolar interferem no processo de aprendizagem 

das crianças, como vimos anteriormente, a fome, a violência doméstica, as violações de direitos, 

o desemprego e o estresse dos pais. Essas situações podem ser identificadas pela escola, contudo 

os profissionais da educação não estão habilitados para enfrentarem tais contextos, o que 

demandaria uma equipe técnica que pudesse intervir na realidade social das famílias em 

situação de vulnerabilidade, como assistentes sociais e psicólogos.  

 A intervenção consistiria no atendimento às necessidades das famílias, encaminhando-

as aos órgãos que possam promover a garantia do direito que a elas estão sendo negados, com 

a amenização das situações que estão interferindo no processo de aprendizagem das crianças, 

torna-se a atenção ao seu desenvolvimento integral algo real e concreto, pois o espaço escolar 

está visando todos os aspectos de sua vida, não só suas habilidades cognitivas.  

 Assim sendo, a parceria família escola e o trabalho multiprofissional torna possível a 

promoção do desenvolvimento integral dos indivíduos sociais que adentram o espaço escolar, 

questão que se evidenciará na seção a seguir.  
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3 A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19 E 

OS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA 

 

3.1 Percurso metodológico da pesquisa 

A pesquisa é sempre realizada por um motivo, começa através de uma indagação que 

leva à coleta de informações sobre determinado assunto, a fim de que se encontrem respostas, 

ainda que na verdade, na maioria das vezes, o que surgem são mais indagações e novas 

pesquisas, novas estratégias, com a intenção de transformar a realidade, mesmo que a 

investigação seja algo relacionado à teoria, como nos coloca Minayo.  

 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e 

atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática 

teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema da vida prática. As questões de investigação estão, portanto, 

relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas 

(MINAYO, 2016, p. 16). 

  

Neste item será apresentada a metodologia da pesquisa, ou seja, qual foi o caminho 

percorrido pela pesquisadora, as teorias e métodos que ela utilizou para procurar respostas às 

suas indagações, qual foi a abordagem escolhida, o tipo de pesquisa e o que a levou a tais 

escolhas. 

 

Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a 

teoria da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do 

conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, 

sua capacidade crítica e sua sensibilidade). A metodologia ocupa um lugar 

central no interior das teorias e está referida a elas. [...] na verdade, a 

metodologia é muito mais que técnicas. Ela inclui as concepções teóricas da 

abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os 

pensamentos sobre a realidade (MINAYO, 2016, p. 14-15).  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em duas fases, a primeira exploratória, onde conta com a 

pesquisa bibliográfica realizada para a obtenção de um maior conhecimento teórico sobre os 

temas: a história social da criança, da infância e da família; a história da educação infantil 

brasileira; a história e o percurso da relação família e escola dentro do contexto educacional 

brasileiro e os desafios enfrentados pela educação infantil no período de pandemia Covid-19 e 

seus impactos para a sociedade. 
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A segunda fase conta com a pesquisa de campo e sua fundamentação teórica, realizada 

por meio de um questionário semiestruturado (Apêndice I), base para a entrevista com 

profissionais da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) do município de pequeno porte 

estudado, o nome do município e da escola não serão citados neste trabalho a fim de proteger o 

sigilo das participantes da pesquisa. 

A entrevista foi realizada em grupo, de forma presencial com as profissionais da referida 

escola, sendo elas: duas professoras, uma do Jardim I, que dá aula para crianças de 4 anos, e 

outra do Jardim II, que dá aula para crianças de 5 anos, a coordenadora pedagógica e a diretora 

da Educação Infantil Municipal. As falas foram gravadas em áudio, com a autorização das 

participantes, as quais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unesp, campus de Franca. 

Os nomes das participantes foram substituídos por nomes fantasias de deusas gregas, 

sendo elas: Atena22, Afrodite23, Ártemis24 e Gaia25. Levando-se em consideração que todas as 

entrevistadas são mulheres, as quais desde os primórdios tomam a linha de frente da educação, 

anteriormente relacionada ao cuidado, mas que atualmente representa um espaço de 

possibilidades, de transformações, de conhecimentos e de muita luta.  

Durante o período da entrevista, a pandemia Covid-19 estava ainda presente na vida dos 

brasileiros, apesar de estar em um momento de queda no número de casos. Contudo, todas as 

medidas de segurança como o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel foram 

tomadas para proteger tanto as participantes da pesquisa quanto a pesquisadora. 

A entrevista coletiva é interessante pela possibilidade de trocas de informações, 

percepções e vivências entre os participantes, o que não seria possível na pesquisa individual. 

“Esse instrumento tem sido empregado em pesquisas qualitativas como uma solução para o 

estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos demais para serem investigados por 

instrumentos fechados num formato padronizado” (Banister, et al., 1994 apud Szymanski, 

2018, p. 10).  

A escolha do espaço escolar pesquisado se deu pela proximidade geográfica da 

participante com a escola, a qual reside no município estudado. As profissionais se mostraram 

                                                 
22 A deusa Atena possui muitos atributos e é relacionada à sabedoria, arte e criação. Além disso, seu nome está 

associado à guerra e à justiça. 
23 Afrodite é uma deusa que traz como símbolos a beleza e o amor. 
24 Ártemis é a divindade da caça, da vida selvagem e da Lua. Ela também era parteira, e por isso protegia os jovens 

e as crianças. 
25 Gaia é a deusa primordial da Terra. Sua origem ocorre quando o caos universal encontra a ordem. 

Fonte: Toda matéria. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/deusas-gregas/. Acesso em: 30 nov. 2021. 

https://www.todamateria.com.br/deusas-gregas/
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extremamente receptivas e abertas para a realização da pesquisa, disponibilizando prontamente 

a suspensão de seus cotidianos para a realização da entrevista grupal. O que mostra um interesse 

da escola pelo trabalho científico e o incentivo da pesquisa acadêmica.  

Após a entrevista ter sido realizada, o processo foi a transcrição do áudio; transcritas na 

íntegra. Este procedimento permite uma visualização ampla do que foi coletado durante a 

entrevista, além de ser possível realizar algumas pré-interpretações e análises do que foi exposto 

durante a conversa. Pois como nos coloca Szymanski, “o processo de transcrição de entrevista 

é também um momento de análise, quando realizado pelo próprio pesquisador. Ao transcrever, 

revive-se a cena da entrevista, e aspectos da interação são relembrados” (Szymanski et al., 2018, 

p. 72).  

Todo o material coletado através da entrevista também passou pela pré-análise das 

entrevistadas, a fim de que elas considerassem a fidelidade da transcrição da entrevista, 

analisarem seu conteúdo e inclusive, caso tivessem a vontade de que a pesquisadora não 

expusesse tal parte da entrevista, apresentar esse fato a ela, por motivos pessoais ou entre outros. 

Essa parte do procedimento da pesquisa é algo importante para a relação de confiança entre 

entrevistador e entrevistado, assim como o respeito pela fidelidade do que foi dito.  

 

Podem ser apresentadas a transcrição da entrevista e a pré-análise para 

consideração do entrevistado. O sentido de apresentar-se esse material decorre 

da consideração de que o entrevistado deve ter acesso à interpretação do 

entrevistador, já que ambos produziram um conhecimento naquela situação 

específica de interação. A autoria do conhecimento é dividida com o 

entrevistado, que deverá considerar a fidedignidade da produção do 

entrevistador (SZYMANSKI, 2018, p. 52).  

 

A intenção da pesquisa de campo foi obter acesso às percepções das participantes sobre 

a Educação Infantil atual, o desenvolvimento integral da criança, e a família contemporânea, 

assim como sobre as experiências vivenciadas pelas profissionais dessa etapa da educação 

durante o período de pandemia Covid-19, quais foram os desafios e as dificuldades, como foi a 

relação das famílias durante as aulas remotas e como está sendo o processo de volta às aulas, 

sempre em um processo reflexivo e coletivo.  

 

Conforme a interação que se estabelece entre entrevistador e entrevistado, 

tem-se um conhecimento organizado de forma específica; percebe-se a partir 

daí, a participação de ambos no resultado final [...] O movimento reflexivo 

que a narração exige acaba por colocar o entrevistado diante de um 

pensamento organizado de uma forma inédita até para ele mesmo. [...] 

Reflexividade tem aqui também o sentido de refletir sobre a fala de quem foi 

entrevistado, expressando a compreensão dela pelo entrevistador, e submeter 



65 

 

 

 

tal compreensão ao próprio entrevistado, o que é uma forma de aprimorar a 

fidedignidade [...] (SZYMANSKI, 2018, p. 14-15).  

 

 Essa é uma particularidade muito interessante da pesquisa, o fato de que o entrevistado 

ordena seus pensamentos de uma forma que talvez ainda não tenha tido tempo ou a 

oportunidade de fazer, é um momento de pensar sobre as dificuldades do processo, ou 

estratégias para enfrentar essas dificuldades, além de também ser um espaço em que ele pode 

se sentir ouvido, compreendido, mesmo que o entrevistador tenha opiniões diferentes sobre a 

questão. “A situação de entrevista é um momento de encontro entre duas pessoas, com 

diferentes histórias, experiências, expectativas e com diferentes disposições afetivas” 

(Szymanski, 2018, p. 85). 

 Por esse motivo, ao analisarmos as falas das participantes, precisamos nos “abrir para a 

experiência do outro, se constitui um momento de aprendizagem e de aprofundamento da 

compreensão do próprio problema de pesquisa”, como nos coloca Szymanski (2018, p. 92). É 

necessário olhar para a realidade do entrevistado, assim como para o ambiente em que ele se 

encontra, qual sua visão de mundo e qual sua visão do assunto. E foi exatamente dessa maneira 

que a análise da pesquisa se deu, de maneira crítica e possuindo algumas interpretações sobre 

a maneira de pensar das participantes.  

 

O tratamento do material nos conduz a uma busca da lógica peculiar e interna 

do grupo que estamos estudando, sendo esta a construção fundamental do 

pesquisador. Ou seja, análise qualitativa não é uma mera classificação de 

opinião dos informantes, é muito mais. É a descoberta de seus códigos sociais 

a partir das falas, símbolos e observações. A busca da compreensão e da 

interpretação à luz da teoria aporta uma contribuição singular e 

contextualizada do pesquisador (MINAYO, 2016, p. 26).  

 

A análise dos dados obtidos através da pesquisa foi realizada através de um viés 

qualitativo, baseada em dados verbais, experiências, opiniões e visões dos participantes da 

pesquisa a respeito do assunto e interpretará os dados através da perspectiva crítico e dialética 

de Marx. 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa 

dentro das Ciências Sociais, com o universo dos significados, dos motivos, 

das aparições, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 

fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o 

ser humano se distingue não só por agir, mas também por pensar sobre o que 

faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

compartilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2016, p. 20). 
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 Pesquisar é um processo árduo que tem a intenção de descobrir conhecimentos novos, 

indagar, investigar, a fim de que se tenha material para continuar indagando e buscando 

estratégias para a transformação da realidade. Para isso, são necessários procedimentos a fim 

de se organizar pensamentos e ações, não pode partir da mera intuição, mas precisa ser um 

trabalho metódico e bem elaborado.  

 

Diferentemente da arte e da poesia que se baseiam na inspiração, a pesquisa é 

um trabalho artesanal que não prescinde da criatividade, mas se realiza 

fundamentalmente por um labor intelectual baseado em conceitos, 

preposições, hipóteses, métodos e técnicas, que se constrói com um ritmo 

próprio e particular. [...] um peculiar processo de trabalho em espiral que 

começa com uma pergunta e termina com uma resposta ou produto que, por 

sua vez, dá origem a novas interrogações (MINAYO, 2016, p. 25). 

 

O procedimento da análise é na verdade a interpretação e a compreensão de tudo o que 

a pesquisa trouxe para o pesquisador, é um momento de associar a pesquisa bibliográfica com 

a pesquisa de campo, o que foi colocado pelos autores e pesquisadores do tema anteriormente, 

e o que as próprias entrevistadas colocam sobre o assunto; assim como é um espaço no qual é 

possível visualizar estratégias para mudanças e transformações dentro do contexto pesquisado, 

principalmente no nosso espaço de pesquisa, já que a escola é um local com um enorme 

potencial de transformação da sociedade.  

 

Na análise o propósito é ir além do descrito, fazendo uma decomposição dos 

dados e buscando as relações entre as partes que foram decompostas e, por 

último, na interpretação – que pode ser feita após a análise ou após a descrição 

– buscam-se sentidos das falas e das ações para se chegar a uma compreensão 

ou explicação que vão além do descrito e analisado (GOMES, 2016, p. 73). 

 

 Contudo, independentemente da consideração final a que se chega dentro da pesquisa, 

a análise não pode ser finita e colocar as interpretações como definitivas e imutáveis, dessa 

forma, não foi essa a intenção da pesquisa, precisamos interpretar o caráter mutável da 

realidade.  

 

É uma consideração que mostra o caráter dinâmico das informações que 

obtemos em nossas investigações e aponta para o cuidado de não apresentá-

las como algo definitivo, mas sim como um instantâneo que congela um 

momento, mas que traz em seu interior a possibilidade de transformação 

(SZYMANSKI, 2018, p. 57).  

 

 Szymanski nos coloca a possibilidade de transformação no espaço pesquisado, assim 

como na própria realidade, na própria sociedade; a autora compactua com as ideias de Minayo, 
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a qual nos mostra que, sim, toda pesquisa produz conhecimento, responde perguntas e possui 

conclusões, mas ela também dá espaço para novas indagações, novas pesquisas, novas 

observações. 

 

O ciclo de pesquisa não se fecha, pois toda pesquisa produz conhecimento e 

gera indagações novas. Mas a ideia do ciclo se solidifica não em etapas 

estanques, mas em planos que se complementam. Essa ideia também produz 

a delimitação do processo de trabalho científico no tempo, por meio de um 

cronograma. Desta forma, valorizamos cada parte e sua integração no todo. E 

pensamos sempre num produto que tem começo, meio e fim e ao mesmo 

tempo é provisório. Falamos de uma provisoriedade que é inerente aos 

processos sociais e que se refletem nas construções teóricas (MINAYO, 2016, 

p. 26).  

 

 Dessa forma, a intenção dessa pesquisa foi de entender o conceito de infância e seu 

processo histórico, tanto no mundo quanto no Brasil, entender como a sociedade brasileira visa 

a infância e a educação infantil nos dias atuais, assim como viu anteriormente; entender as 

transformações pelas quais a família passou, sua composição e a maneira como ela foi vista 

pela sociedade ao longo dos séculos e também como ela ainda é vista nos dias atuais. Entender 

a relação família e escola, a importância da mesma para o desenvolvimento integral das crianças 

pequenas, e das potencialidades que ela permite para o desenvolvimento de seres sociais.  

 Além disso, diante de o contexto atual de pandemia, no qual a educação foi gravemente 

afetada e modificada em todas as suas etapas, através da pesquisa de campo e também de 

algumas pesquisas bibliográficas sobre o período, a intenção foi entender como a pandemia 

impactou na relação família escola e no desenvolvimento integral da criança ao longo dos anos 

de 2020 e 2021.  

 As duas primeiras seções desse trabalho têm a intenção de contextualizar seus leitores 

sobre o processo pelo qual passou a educação infantil, a criança, seus desafios, os processos 

pelo qual passou a família, as dificuldades da família brasileira, assim como a importância da 

concretização da relação família e escola no Brasil.  

 Contudo, toda essa exposição a primeiro momento é para que possamos entender os 

reais impactos causados pela pandemia Covid-19 dentro espaço escolar, em especial dentro da 

Educação Infantil Municipal. A rotina de todo o mundo foi afetada por esse momento, as 

relações sociais e nossa maneira de lidar com o mundo foi modificada.  

 Nesse sentido, a pesquisa de campo realizada através da entrevista semiestruturada tem 

a finalidade de nos elucidar na prática como foi esse momento para as participantes, seus alunos 

e também os familiares, como se deu a etapa da educação infantil diante desse contexto, seus 



68 

 

 

 

desafios, suas angústias, e quais os impactos para o desenvolvimento integral da criança de 4 a 

5 anos.  

 

3.2 Desafios, dificuldades e perspectivas da educação infantil no contexto pandêmico 

segundo a concepção dos participantes da pesquisa 

A pandemia Covid-19 causou impactos inquestionáveis sobre todas as facetas da vida e 

da sociedade do século XXI. A Educação Infantil brasileira foi uma das parcelas afetadas por 

ela; portanto, nosso objetivo neste momento é entender como esse impacto se deu e quais são 

os desafios que os profissionais da educação dessa faixa etária enfrentaram ao longo dos dois 

últimos anos.  

Dados apresentados através da pesquisa de campo realizada pela pesquisadora, 

associados aos estudos realizados por outros pesquisadores sobre o momento atual, seus 

entendimentos sobre o tema, os impactos da pandemia na rotina das crianças pequenas e de 

seus familiares, assim como estratégias para o enfrentamento dos desafios que nos serão postos 

a partir de agora. 

Segundo Oliveira, a situação de pandemia começa em um momento no qual as novas 

bases curriculares da Educação Infantil estavam começando a serem aplicadas de fato, bases 

que fortalecem a quebra de paradigma dessa etapa da educação, anteriormente visto apenas 

como um espaço de cuidado, assistencialista e atualmente considerado importante para o 

desenvolvimento e formação dos indivíduos sociais.  

 

A necessidade do isolamento social bateu à porta justamente quando as novas 

disposições da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil 

começavam a serem trabalhadas nos sistemas de ensino. Em 2017, a 

BNCCEI26 trouxe mudanças importantes, apontando direitos e objetivos de 

aprendizagem para bebês e crianças pequenas – um paradigma, muito 

diferente da concepção assistencialista ou preparatória que marcou a 

Educação Infantil em nosso país. O período de aproximação, conhecimento e 

apropriação desse novo referencial chocou-se, então, com a pandemia 

(OLIVEIRA, 2020, p. 3).  

 

                                                 
26 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é um documento normativo que define o conjunto de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica. Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no País por meio do estabelecimento 

de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. Foi homologada em 20 de 

dezembro de 2017, pelo Ministro da Educação, Mendonça Filho. A BNCCEI é a Base Nacional Comum Curricular 

da Educação Infantil, que se encontra dentro do documento da BNCC e dispõe sobre a base curricular específica 

da Educação Infantil. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base. Acesso em: 23 nov. 2021. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base
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Portanto, foi por essa razão que a pesquisa em questão foi pensada. A pandemia Covid-

19 influenciou e abalou sem dúvidas tanto os espaços públicos quanto os privados, as relações 

sociais e principalmente as relações familiares. Além de também ter mudado de maneira 

drástica a situação dos professores brasileiros, que se viram em uma situação na qual 

precisariam pensar em estratégias, rever suas maneiras de ensinar e em um momento de extrema 

tensão e ansiedade pela qual todo o mundo passava.  

 

Quem trabalha com educação sabe que o modo como os professores e outros 

profissionais da unidade educacional entendem as exigências de seu trabalho 

influi em seu modo de trabalhar. A crise sanitária global que abalou todos os 

setores das sociedades, dentre eles o setor escolar, deixou educandos, 

professores e gestores desorientados e ansiosos (OLIVEIRA, 2020, p. 6).  

 

Levando esses fatos em consideração, exporemos neste momento os resultados da 

entrevista, onde as participantes contam um pouco dos desafios enfrentados pela categoria 

profissional, pelas famílias e pelas próprias crianças.  

Durante a fase de conhecimento das profissionais entrevistadas, podemos perceber que 

todas as professoras possuem um tempo significativo de experiência no espaço escolar 

estudado. O período em que elas se formaram para dar aula na Educação Infantil e para os 

primeiros anos do Ensino Fundamental, era uma época em que elas se formavam muito novas, 

o magistério27 acontecia conjuntamente com o Ensino Médio, e logo elas já estavam habilitadas 

para dar aulas.  

Situação essa que foi modificada após a Lei de Diretrizes e Bases, que exigiu a partir de 

1996 a formação em ensino superior para professores da Educação Infantil e Educação 

Fundamental, o que mostra uma valorização da Educação Infantil, que antes não era tão 

demonstrada pelas entidades governamentais.  

Gaia, que possui formação pelo magistério e posteriormente graduação em pedagogia, 

já que esta passou a ser exigida e também especialização em Educação Infantil, trabalha há 25 

anos na EMEI estudada e atua há 3 anos na direção da mesma escola. Ao ser questionada sobre 

como vê a Educação Infantil nos dias atuais, respondeu:  

                                                 
27 O antigo magistério é o nome dado a um tipo de formação de nível médio que habilitava profissionais para dar 

aula, diferente da graduação como licenciaturas, que são formações de nível superior. O objetivo do magistério 

era capacitar profissionais para lecionar no Ensino Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental; era um 

curso profissionalizante realizado junto ao Ensino Médio. Mas atualmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB/96) recomenda que a formação de professores seja feita a nível superior. Disponível em: 

https://querobolsa.com.br/revista/magisterio. Acesso em: 22 nov. 2021. 

https://querobolsa.com.br/revista/magisterio
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“A educação infantil tá cada vez... ainda bem que agora eles estão dando a real 

importância. Porque na verdade começaram tudo ao contrário, até chegar na 

educação infantil... aí viram que aqui é a base e é o que precisa ser trabalhado. 

Achavam que era só pra brincadeiras, que as crianças iam só pra brincar; 

antigamente chamavam de “parquinho”. E na verdade, até a creche agora, a 

creche é a base, de zero a três anos. Mas a educação infantil é muito importante 

e cada vez mais está se vendo essa importância” (Gaia) 

 Atena, com a mesma formação que Gaia, trabalha há 27 anos na área da Educação 

Infantil, também dentro da EMEI estudada, e há 12 anos na área do Ensino Fundamental I, o 

qual abarca crianças de 6 aos 10 anos de idade. Atualmente é professora de duas turmas, uma 

da Educação Infantil, de crianças de 5 anos, e outra do Ensino Fundamental I. Ao ser 

questionada sobre a mesma questão, respondeu:  

“Eu sempre achei e continuo achando essencial para formação da criança. É a 

base e quando o alicerce é bom, ali já começa o processo” (Atena). 

 Afrodite, formada também pelo magistério, posteriormente graduada em Letras, 

trabalhava como professora de português do Ensino Fundamental II, o qual abarca a faixa etária 

dos 11 aos 14 anos e atua há 16 anos na área da Educação Infantil, completando sua formação 

com a complementação pedagógica necessária para atuar como pedagoga. Atualmente é 

professora da Educação Infantil para crianças de 4 anos. Ao ser questionada nos relata sobre as 

mudanças ocorridas ao longo dos anos no âmbito da fase escolar estudada.  

“E a gente vê que mudou muito, de uns dez anos pra cá teve uma mudança 

enorme. Quando eu era professora do Estado, no Fundamental, a gente via 

currículo lá, a gente via habilidades e competências lá. Na educação infantil a 

gente chegava e não via nada disso, ninguém comentava. Agora não, agora a 

gente tem que ter um currículo, tem que ter um norte, a criança precisa 

desenvolver aquela habilidade. As apostilas, os livros didáticos, eles são 

desenvolvidos com base nisso” (Afrodite).  

 Ártemis, formada em pedagogia, trabalha como professora na escola estudada há 14 

anos, atuando há 10 anos como coordenadora pedagógica da Educação Infantil e com 8 anos de 

experiência profissional como professora do Ensino Fundamental I. Complementa a fala das 

outras participantes no que diz respeito à escolha do conteúdo passado para as crianças da 

Educação Infantil, que é um preparo para o Ensino Fundamental, uma sequência. 

“Hoje a gente tem que saber por que a gente tá dando aquela atividade, não é só 

dar por dar e achar que é aquilo. Atena dá aula no fundamental e na educação 

infantil, e não é uma sequência? O que vê na educação infantil já prepara pro 

que vai ver lá no fundamental. As atividades que elas dão aqui, na Educação 

Infantil, no Fundamental é uma sequência, não é nada fragmentado ‘Ah, na 



71 

 

 

 

educação infantil você vai trabalhar de um jeito e no fundamental vai trabalhar 

de outro’, quem segue realmente vê que é uma sequência” (Ártemis).  

 Ao passo que Atena nos relata sobre as mudanças para os materiais didáticos disponíveis 

para a Educação Infantil atualmente, fazendo uma comparação com o início de sua atuação 

profissional como professora dessa faixa etária.  

“[...] quando eu comecei a 27 anos atrás, não tinha nada impresso pra Educação 

Infantil. Nós que preparávamos tudo, porque não tinha um olhar pra a Educação 

Infantil, que falava assim: Não, aqui também é importante, nós vamos pensar 

nas atividades, montar uma sequência. Nós que montávamos, que pensávamos 

em tudo, porque não tinha um olhar de cima pra baixo. Agora hoje não” 

(Atena).  

 Durante as respostas da pergunta as participantes expõem as mudanças ocorridas dentro 

da Educação Infantil, principalmente no quesito valorização e importância que estão dando para 

a área. Não é mais um lugar apenas para a criança estar enquanto seus familiares trabalham, 

com um caráter assistencialista que abrigará a criança, essa etapa da educação agora recebe e 

propõe um trabalho pedagógico, baseado em lei e em currículos.  

 As entrevistadas sintetizam o que apresentamos na primeira seção deste trabalho, sobre 

a caminhada da Educação Infantil, do seu processo de reconhecimento, valorização, da 

conquista que foi obtida através de lutas sociais da classe trabalhadora e de profissionais que 

atuavam em prol da defesa dos direitos da criança. Além dela passar a ser considerada o início 

do processo de aprendizagem e desenvolvimentos dos sujeitos sociais de nossa sociedade, 

compactuando assim com as ideias de Oliveira. 

 

A especificidade da Educação Infantil deve ser o primeiro elemento a ser 

debatido para não se cair em assistencialismo ou em escolarização precoce. 

Um fato marcante na sociedade atual é o crescimento expressivo da educação 

de bebês e crianças pequenas fora do âmbito doméstico, situação que ocorre 

no mundo todo. A política de efetivar esse tipo de educação nos sistemas de 

ensino tem marcado cada vez mais nossa sociedade. Considerada no final do 

século XIX e início do século XX como uma iniciativa destinada a quem não 

podia cuidar de seus filhos e necessitava da assistência de entidades 

filantrópicas, a Educação Infantil passou por várias modificações. E não foi 

sem luta que, reunindo a creche e a pré-escola ou instituições equivalentes, foi 

incluída no sistema educacional pela Constituição de 1988 (OLIVEIRA, 2020, 

p. 11). 

 

 As participantes expõem sobre o conteúdo trabalhado dentro dessa etapa da educação, 

o qual é atualmente pensado e elaborado com objetivos concretos para o processo pedagógico, 

algo que não acontecia anteriormente. Todo esse processo exige uma formação de qualidade 
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dos profissionais envolvidos no contexto, pois eles são responsáveis pela educação e formação 

dessas crianças. Atualmente “a Educação Infantil é pensada como um contexto coletivo de 

educação de bebês e crianças pequenas sob a responsabilidade de professores habilitados e 

competentes” (Oliveira, 2020, p. 11). 

 Esse processo educacional elaborado com tal atenção é de extrema importância para o 

desenvolvimento integral das crianças e também dos indivíduos envolvidos nele, como os 

professores o os familiares, ele permite uma evolução nos aspectos cognitivos e sociais da 

criança, fazendo com que ela desenvolva relações sociais e afetivas de maneira concreta e 

saudável.  

 

Isso cria possibilidades de importantes aprendizagens pelos professores e o 

desenvolvimento de capacidades cada vez mais complexas pelas crianças, 

além de ter papel significativo na diminuição das desigualdades educacionais, 

sociais, bem como no combate a preconceitos raciais e de gênero, ampliando 

os sentidos construídos na família (OLIVEIRA, et al., 2019 apud OLIVEIRA, 

2020, p. 12). 

 

 O significado de diminuição das desigualdades educacionais diz respeito ao fato de que 

quando existe uma maneira de educar baseada em Lei e Diretrizes, dentro de um contexto em 

que a educação é direito de todos e dever do Estado, esse fato permite que as crianças tenham 

iguais direitos ao acesso a uma educação de qualidade e quando esse direito não é alcançado, 

existe respaldo legislativo para exigi-lo!  

 Assim sendo, a pesquisadora traz a questão sobre como o desenvolvimento integral da 

criança é visto pelas participantes da pesquisa, como elas o percebem. Ao passo que Atena 

respondeu chamando a atenção para o fato de que todos os aspectos que envolvem a criança 

irão interferir no seu desenvolvimento:  

“É tudo está interligado né, quando algo não vai bem no social, vai refletir 

também no cognitivo, ou vice-versa, no cognitivo vai refletir no social, às vezes 

na família não, mas com os coleguinhas. Então tudo está interligado” (Atena). 

Afrodite, nessa questão, traz luz para a tecnologia, que atualmente e principalmente em 

um contexto pandêmico, reflete de maneira importante o desenvolvimento integral das crianças, 

principalmente no que diz respeito à sua concentração e sua coordenação motora. 

“[...] E eu vejo, de uns anos pra cá, esses problemas aumentando, porque por 

exemplo, a criança hoje, com o que ela brinca? Com o celular. Então ela 

começou a ter outros déficits de atenção, no processo de aprendizagem, na 

coordenação da escrita. Acho que isso também reflete” (Afrodite).  
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 Ártemis concorda chamando a atenção para a coordenação motora grossa, aquela em 

que as crianças desenvolvem ao brincar fora de casa, na rua ou em espaços de lazer, com 

brincadeiras que necessitam de equilíbrio, mobilidade e agilidade.  

 “A coordenação motora grossa eles não têm mais, de jogar bola, pular corda, 

isso eles não têm mais” (Ártemis). 

Percebe-se também o fato de que a concentração está intimamente ligada à impaciência 

das crianças, potencializada pela tecnologia que ocasiona a ansiedade e a possibilidade de se 

ter tudo na mão na hora que quer, fazendo com que eles não consigam se concentrar por grandes 

períodos em atividades simples.  

“E é algo que eu percebo também que mudou muito, é que as crianças... a gente 

sabe que quanto menor, menos tempo elas conseguem se concentrar em uma 

atividade.  Mas eu percebo que esse tempo vem diminuindo cada vez mais. Por 

exemplo, eles vão fazer um desenho e em dois minutos “Tia, acabei”. Ou vai 

fazer outra atividade, “Tia, acabei”, porque no celular é assim: eles tão vendo 

um vídeo, eles não têm paciência de ver até o fim, eles já vão nas outras opções 

de vídeos que têm, já clicam nelas e começam outro. Aquilo não interessou, eles 

já vão pro outro. Eles não têm mais paciência” (Atena).  

Nesse momento da entrevista, as participantes trazem uma pauta bastante pertinente no 

século XXI, que é o quanto as telas refletem e muitas vezes, mais prejudicam do que otimizam 

o desenvolvimento integral da criança, apesar de a tecnologia ser uma ferramenta importante e 

ter contribuído demasiadamente para a educação no período de pandemia Covid-19, ela é uma 

faca de dois gumes, como nos coloca Atena:  

“[...] teve o lado bom na questão da tecnologia, principalmente pra nós 

professoras, hoje eu falo assim, na sala de aula você tem opção toda hora de 

quando você falar um assunto diferente, se não entendeu, na hora você já coloca 

um vídeo, uma musiquinha, nas aulas remotas a gente tinha mais esse recurso. 

Mas também é complicado por essa questão aí, de que eles se habituaram 

demais com o celular, os pais deram demais o celular para a criança” (Atena). 

Durante o período pandêmico observou-se um uso massivo das telas por todas as 

parcelas da população, em qualquer idade, exatamente pelo fato de que todos os tipos de 

relações sociais, o contato físico, a conversa face a face nos foi tirado e a fonte de distração, de 

prazer e até mesmo de contato social, mesmo que apenas virtualmente, que nos restou foram as 

telas. 



74 

 

 

 

Inclusive as atividades remotas, utilizando-se telas de computadores e celulares, foi a 

opção encontrada pela educação para que fosse possível a continuidade do processo de 

aprendizagem, durante o período de pandemia, o que causou bastante indagações aos 

profissionais da educação sobre como realizar as atividades de uma maneira que não 

sobrecarregasse as crianças e também não aumentasse ainda mais seu tempo de exposição às 

telas.  

  

A questão da exposição das crianças às telas, fator de questionamento intenso 

tanto de profissionais da saúde e educação quanto das famílias com relação às 

propostas remotas para a Educação Infantil, também foi alvo de preocupação 

e reflexo sobre o que estávamos propondo para crianças entre 1 e 4 anos. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira 

de Pediatria, até os 2 anos as telas não são indicadas a não ser para contato 

com pessoas próximas que estão distantes. De 2 a 4 anos, não devem superar 

uma hora por dia, com conteúdos de alta qualidade e na companhia dos pais 

(ABBUD, 2020, p. 21). 

 

 Portanto, houve a necessidade de que os professores pensassem nas atividades que 

seriam transmitidas às crianças, em seus conteúdos, para que fossem interessantes e instigantes 

a elas, capturassem sua atenção e produzissem um processo pedagógico que possibilitasse 

desenvolvimentos e habilidades, que não as deixassem passivas em relação às telas, como os 

vídeos deixam. 

 

Dessa forma, a criança era colocada pelas propostas em posição ativa, e não 

passiva, por meio de atividades apropriadas e significativas para a faixa etária 

e para um grupo cujos interesses e características a professora ou o professor 

pôde conhecer no início do ano letivo. Assim, a qualidade da tela que foi 

oferecida nesse momento às crianças dependeu da escola e da atuação dos 

professores na seleção do que e como propor nos vídeos (ABBUD, 2020, p. 

22). 

 

 As entrevistadas nos expõem o quanto o excesso de telas é prejudicial para o 

desenvolvimento integral das crianças, mesmo antes da pandemia, a geração atual já passava 

muito mais tempo sobre elas do que interagindo socialmente, as brincadeiras são jogos 

eletrônicos, vão se perdendo habilidades importantes em consequência disso. Como nos relata 

Ártemis, a própria coordenação motora que se desenvolve nessa faixa etária está sendo perdida, 

habilidades como pular corda, jogar bola.  

Atena nos relata a falta de paciência e concentração que as crianças vêm apresentado 

ultimamente, principalmente no processo de volta às aulas, pois a tecnologia é muito rápida, 

certeira, na hora, não exige uma construção, um processo e nem mesmo uma concentração 
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muito profunda, dessa forma, ela acaba contribuindo para o desenvolvimento da ansiedade e da 

impaciência.  

 A tecnologia também prejudica o processo das relações sociais, da interação, da 

convivência comunitária, dificuldade potencializado ainda mais pela pandemia Covid-19, na 

qual as crianças e os indivíduos sociais como um todo se tornaram cada vez mais 

individualistas, mais “fechados em seus próprios mundos”, ou no caso, em suas próprias casas, 

que são ambientes privados.  

 As relações sociais fazem parte do processo de desenvolvimento integral do ser humano, 

da formação de seres sociais que saberão conviver socialmente, democraticamente, com 

respeito e empatia.  

Como exposto acima, a pandemia Covid-19 se mostrou um momento de bastante 

desafios e perdas decorrentes do distanciamento social, principalmente para as crianças 

pequenas, pois a infância é uma fase de desenvolvimento em que elas precisam socializar, o 

tato é importante para seu desenvolvimento, o diálogo, essa é uma fase em que elas começam 

a trabalhar suas relações sociais. Fato que foi extremamente prejudicado pelo contexto atual. 

 

Esse cenário atual, com a decorrente necessidade de distanciamento social, 

colocou-nos em uma situação bastante desafiadora. Para as escolas, em 

especial as de Educação Infantil, o desafio que se apresentou foi realmente 

grande, pois a interação presencial, o olhar, o toque e o colo são aspectos 

indissociáveis do próprio papel educacional com crianças pequenas (ABBUD, 

2020, p. 6). 

 

 Durante a pesquisa realizada por Abbud, a autora nos apresenta a importância das 

relações sociais para a formação das crianças em seres sociais, inclusive expondo que mesmo 

dentro das condições de pandemia e em um contexto de isolamento social, é valioso o momento 

em que os familiares se dispõe para passar com os filhos e na qualidade desse tempo. Claro que 

precisamos considerar todas as questões que retratamos na seção dois deste trabalho, a questão 

social que atravessa as famílias e muitas vezes compromete esse momento, contudo a presença 

e a parceria delas para o desenvolvimento das crianças pequenas são essenciais. 

 

Para a psicanalista Julieta Jerusalinsky, “ a convivência é fundamental para 

moldar que adultos essas crianças serão amanhã. A gente precisa de gente para 

virar gente, pois é pela relação com o outro que uma criança se estrutura”. [...] 

Segundo a psicanalista, precisamos pensar em como arrumar tempo e lugar 

para conviver com as crianças, e, neste momento, isso cabe fundamentalmente 

às famílias. A escola pode apoiá-las, mas não substituí-las, como não pode 

substituir em nenhum outro período. Talvez essa situação seja uma 

oportunidade para que ilusões sejam revistas: das famílias, de que seria 
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possível delegar todo o papel de educar à escola, e a das escolas, de que 

poderiam prescindir do diálogo com a família (ABBUD, 2020, p. 22-23). 

 

 A autora também propõe algo que refletimos ao longo de todo o trabalho: a necessidade 

de se quebrar o paradigma de que é possível delegar todo o trabalho educacional para a escola, 

assim como não é possível delegar todo o trabalho para as famílias. O desenvolvimento integral 

da criança depende de ambas as esferas.  

Dessa forma, ao serem indagadas sobre as atividades realizadas dentro do projeto 

político e pedagógico com as crianças de 4 a 5 anos, durante o período de pandemia, assim 

como está sendo no momento de retorno às aulas presenciais, Gaia respondeu:  

“Elas criaram um grupo da sala no whatsapp, cada professora tinha um grupo” 

(Gaia). 

Ao passo que Atena completou:  

“Em que os pais participavam, porque como eles são pequenos os pais que são 

a ponte. Nós gravávamos as aulas, os vídeos e os pais explicavam e 

participavam, depois eles gravavam. No início nós esperávamos que a 

pandemia não fosse durar muito tempo, então optamos por não trabalhar o 

material impresso, as apostilas, caso voltasse, porque a gente sabe que em casa 

não é como na escola. Mas como foi demorando muito, depois nós usamos. 

Mas eles gravavam as aulinhas, mandavam os vídeos pra gente e daquele jeito, 

Tem os pais que mesmo remotamente fizeram tudo direitinho, orientaram os 

filhos e teve aqueles que não fizeram nada” (Atena).  

 Nesse momento surge a questão de que as atividades proporcionadas pelas professoras 

só eram passíveis de serem realizadas pelas crianças caso os pais proporcionassem essa ponte, 

esse acesso, já que a faixa etária trabalhada não possui autonomia ainda para terem um celular 

próprio, nem mesmo o entendimento do que precisaria ser feito, sem o auxílio de um adulto.  

 O que coloca a questão da participação familiar intrinsecamente ligada às atividades 

escolares realizadas, por esse motivo, a conversa toma o rumo da participação familiar a as 

dificuldades encontradas nesse contexto. 

 Assim sendo, Afrodite nos apresenta quais foram as estratégias realizadas pela escola 

quando as famílias não possuíam os bens materiais necessários para a realização das atividades 

remotas, como celular ou acesso à internet Banda Larga, a fim de que o aprendizado das 

crianças não ficasse prejudicado por esse motivo.  

“No caso o que a escola fez: deixava o material aqui pras mães virem buscar, 

então se ela não tinha o meio de um jeito, a gente tentava fazer com que ela 

viesse pelo outro. Mas também tem a questão do interesse familiar, quando ela 
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não tinha interesse nenhum ela não se preocupava em querer fazer, em querer 

buscar... Mas eu acho que a maioria tiveram uma boa participação” (Afrodite).  

 As participantes da pesquisa concordaram em unanimidade que o interesse familiar era 

essencial para o processo de aprendizagem das crianças durante o contexto de pandemia Covid-

19, alegando que quem tem interesse sempre terá, seja de forma presencial ou pelo ensino 

remoto.  

 Contudo, Ártemis nos chama a atenção para uma questão importante a ser analisada a 

respeito do entendimento da família sobre o que o espaço escolar proporciona e qual a função 

dele, assim como o desentendimento de qual é a função familiar perante a educação dos filhos, 

as quais entendem que não possuem obrigação.   

“Mas ainda tá muito na cabeça das famílias que a educação escolar é apenas da 

escola, não é da família também” (Ártemis). 

 Gaia expõe que possuíram famílias que não deixaram de participar em nenhum 

momento, mas que tinham famílias que entravam em contato com a escola apenas quando iam 

buscar o kit alimentação28 proporcionado pela Prefeitura Municipal do município estudado.  

“Tinha mãe que vinha aqui, veio a pandemia inteira, buscar material, atividades. 

Inclusive, crianças que são atendidas aqui pela fonoaudióloga e pela 

psicopedagoga, era sagrado, vinha toda semana trazer as atividades feitas e 

buscar as novas. Agora teve mãe, que só pegava as atividades o dia que vinha 

pegar o “kit”, que a gente deixava o “X” na lista: entregar o material. Elas 

pegavam o “kit” e falavam ‘Mas ah, o que é isso?’, não tinham nem noção do 

que o filho fazia aqui, sabe? Mas teve mãe que era toda semana” (Gaia).  

 O que a participante nos expõe é o que a Ártemis já tinha exposto anteriormente, de 

maneira diferente. O fato de que as famílias não compreendem o processo pedagógico 

proporcionado pela escola, que elas ainda entendem a escola, principalmente a Educação 

Infantil, como um espaço apenas de cuidado, como era anteriormente e não de aprendizado. 

A pergunta realizada foi sobre as atividades realizadas para as crianças de 4 a 5 anos, 

mas percebe-se uma perda do foco no momento em que se deparam com a dificuldade da 

realização dessas atividades em alguns momentos, pela falta da presença da família na escola.   

O que nos leva a analisar possíveis motivos das dificuldades enfrentadas pelas famílias 

para realizarem as atividades propostas. O primeiro ponto a ser analisado será o fato de que, 

como nos coloca Atena, a sala de aula é um ambiente diferente do familiar.  

                                                 
28 Cesta básica que a Prefeitura Municipal da cidade pesquisada proporcionou para as famílias das crianças que 

estavam matriculadas na escola durante o período de pandemia.  
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Esse foi um fator determinante para a dificuldade da realização das atividades pelas 

crianças, assim como na absorção do conteúdo passado pelas professoras, do aproveitamento 

pedagógico das atividades, porque como sabemos as composições familiares são distintas uma 

das outras e as realidades de cada criança também, assim como o material que elas possuem 

para realizar as atividades, o espaço, o tempo, o auxílio dos pais. Na escola, todas possuem o 

mesmo espaço, os mesmos instrumentos e sobretudo, a professora com as habilidades 

necessárias para ministrar o ensino.  

 

Também foi necessário retomar que a escola é um lugar onde as crianças 

podem e apreciam vivenciar experiências diferentes das oferecidas em casa. 

[...] Essa mistura de contextos, presentes nas vídeo-chamadas, motivou a 

irritação e desorganização das crianças, além, claro, da própria novidade da 

situação, na qual os sinais de ser visto e escutado não estavam tão claros como 

nas interações presenciais (ABBUD, 2020, p. 20).  

 

Abbud nos expõe acima o fato de que as vídeo-chamadas não transpassarem com 

concretude o momento em que as crianças estavam sendo ouvidas, entendidas e principalmente 

que o professor estava dando atenção para o que elas estavam expondo. Além também da 

questão da rotina, quando a criança não tinha a possibilidade de fazer as tarefas sempre no 

mesmo horário, no mesmo espaço, tudo isso é motivo para uma dificuldade no aprendizado e 

na apreensão do conteúdo, inclusive na desconcentração, irritabilidade e falta de paciência da 

criança, sobretudo na faixa etária que estamos estudando.  

Oliveira sintetiza as mudanças que a pandemia causou no processo educacional para os 

profissionais da Educação Infantil e também para os familiares dessas crianças, pois não há 

como negar que o período de pandemia foi um momento de muita tensão, ansiedades e 

preocupações. Havia preocupação dos pais pela saúde, pela questão econômica quando esses 

não possuíam trabalhos formais, o desemprego e a insegurança alimentar foram fatores que 

voltaram a crescer em ritmo frenético durante os anos de 2020 e 2021 aqui no Brasil. 

 

A restrição de crianças e jovens ao ambiente familiar provocou os sistemas de 

ensino a apresentar propostas de continuidade do trabalho pedagógico em 

todas as etapas da Educação Básica por meio de atividades não presenciais 

durante o período de afastamento. [...] Em especial, incentivou-se a presença 

de tarefas em papel ou via computador, justificadas como “passagens de 

conteúdos”. Tais tarefas em geral ficavam sob os cuidados das mães que, com 

justeza, têm se queixado de não possuírem o equipamento ou os 

conhecimentos necessários para orientar seus filhos, além de estarem 

estressadas e preocupadas com os aspectos econômicos e de saúde nesta 

situação. (OLIVEIRA, 2020, p. 6-7). 
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Através dessa ideia, podemos destacar que a compreensão da escola perante as 

dificuldades encontradas pelas famílias é extremamente necessária, não é retirar a 

responsabilidade da família perante as atividades escolares e sua presença nesse processo de 

formação de seus filhos, mas entender quais são os contextos em que elas estão inseridas, como 

elas estão vivendo e sobrevivendo a esse período pandêmico e não cobrar sua participação sem 

antes entender os motivos de sua ausência. 

 

Alguns pais, assoberbados pela pressão cotidiana agravada com a crise 

sanitária, têm recusado assumir ações de incentivo e apoio às crianças na 

criação de ambientes domésticos mais instigantes, lúdicos, cheios de 

aprendizagens, dizendo ser isso uma obrigação da escola (OLIVEIRA, 2020, 

p. 16). 

 

Durante o exposto acima, podemos acordar que a palavra “recusado” utilizada por 

alguns participantes da pesquisa de Oliveira para classificar o comportamento dos familiares é 

de uma natureza muito dura, pois não necessariamente existe uma recusa, muitas outras 

questões podem estar relacionadas a essa falta de presença dos familiares dentro das atividades 

escolares da criança.  

Inclusive, é exposto pelas participantes nessa parte da entrevista o fato de que muitas 

vezes a família não possui conhecimento do que as crianças fazem na escola, não compreendem 

o projeto pedagógico para o qual a Educação Infantil existe. Isso acontece exatamente pelo 

motivo de a escola estar afastada da família, por não existirem projetos e espaços que as 

convidem e proporcionem a oportunidade para que elas entendam o processo de aprendizagem 

da criança e não apenas entendam como participem dele.   

Portanto, apostar na parceria família e escola nesse momento de isolamento social e 

atividades remotas também diz respeito a entender e observar a situação das famílias envolvidas 

no processo educacional, dar abertura para o diálogo é essencial, tanto para que as famílias 

entendam a proposta e as necessidades da escola, quanto para que a escola compreenda as 

necessidades das famílias.  

Quando as famílias têm acesso ao que a escola está propondo para suas crianças, 

entendem a importância do processo pedagógico e a diferença que essa educação pode fazer na 

formação dos seus filhos, elas podem se sentir motivadas a participarem ativamente desse 

processo. Assim sendo, é possível que se desenvolvam ações produtivas para o processo de 

aprendizagem das crianças.   
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Em um período de isolamento social, é fundamental aprimorar a parceria 

família-escola, em vez de permitir que se instaure uma ruptura de vínculos, 

que deixa crianças e famílias isoladas e confusas em seus ambientes. Um 

formato em que professor e professora acolham as sensações, os sentimentos 

e as opiniões dos familiares, propondo ações com as crianças que os pais ou 

responsáveis sintam-se convidados a realizar e possivelmente a criar outras 

seria o ideal. Se a proposta de trabalho complementar entre escola e família 

foi evidenciada na pandemia, tal recomendação ainda enfrenta certa 

resistência por parte de muitos professores, enfraquecendo a atitude de 

reconhecer a significância das diversas culturas que constituem seu espaço de 

atuação, além de não aproveitar a valiosa oportunidade de trabalhar a riqueza 

das contribuições familiares, as manifestações, os saberes e as especificidades 

de cada comunidade (OLIVIEIRA, 2020, p. 16).  

 

 No contexto do exposto acima, percebe-se que a dificuldade em dialogar com a família 

vem de uma dificuldade em quebrar paradigmas, em se abrir para novas experiências, 

contribuições, além de também ser um processo novo e que exige esforço, novas habilidades e 

estratégias, muitas vezes os profissionais da educação estão sobrecarregados com suas 

demandas e não possuem suporte de recursos humanos e construção de projetos e espaços que 

permitam esse diálogo, principalmente em um contexto pandêmico.  

 Contudo, é real a necessidade de estreitar essa relação, tanto foi durante o período mais 

árduo da pandemia, onde as crianças estavam afastadas do espaço escolar, como está sendo 

agora no processo de volta às aulas e continuará sendo após a pandemia. A relação família e 

escola, quando concretizada, permite uma otimização extrema do processo de aprendizagem 

das crianças e também no próprio trabalho que a escola tem em relação às famílias, a tensão 

que sempre existiu entre elas é quebrada e o espaço escolar fica mais atrativo para todos que 

usufruem do mesmo.  

 Oliveira nos propõe uma maneira de realizar esse diálogo.  

 

Uma das maneiras de atuar é trocando opiniões com os pais sobre como a 

experiência familiar está sendo vivida e sobre os comportamentos diversos 

das crianças. [...] Sempre é bom reforçar a importância de acolher as diferentes 

formas de arranjos familiares: crianças criadas só pela mãe, pelo pai, pela avó, 

criadas com pessoas de outras famílias, filhas de casais homossexuais, entre 

outras formas possíveis em nossa sociedade. Respeitar o olhar das famílias, 

que constituem o ambiente primordial de desenvolvimento da criança 

pequena, sobre suas necessidades, opiniões e aspirações como alguém que 

conhece a criança e almeja certas aquisições para ela é fundamental 

(OLIVEIRA, 2020, p. 17-18).  

 

 Nesse sentido, como trouxemos nas seções anteriores da pesquisa, a compreensão da 

escola perante todos os modelos familiares que adentram o ambiente escolar é essencial para 
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uma boa relação e parceria entre as duas esferas. Por isso, a pesquisadora pergunta para as 

entrevistadas como elas veem a família hoje.  

Afrodite inicia respondendo sobre a diversidade no campo familiar segundo o que ela 

observa atualmente, principalmente no contexto do município estudado e chama a atenção para 

o fato de que as crianças frequentemente estão ficando sem respaldo da família.  

“Eu vejo muita diversidade, eu vejo que a família vem mudando a cada dia, e 

não só por problemas de separação, ou tudo... São muitos fatores ligados. Essa 

família é de um jeito, aquela é de outro, não existe mais a família tradicional. 

Mas também as famílias começaram, com todos os problemas sociais e 

relacionamentos, muitas acabaram deixando as crianças, um pouco... de lado, 

sabe? Não tem um pouco de comprometimento, qualquer problema que 

acontece acaba caindo sobre elas” (Afrodite).  

 Ártemis nos relata sua percepção em relação à confusão das famílias com as quais 

trabalha, perante a maneira de educar seus filhos e também de quais são os seus papéis como 

familiares, quais os seus papéis no âmbito educacional de suas crianças, muitas vezes elas 

alegam não saber o que fazer.  

“A gente percebe que eles estão perdidos, muitas vezes, por fim eles não sabem 

o que fazer... não sabem. Eles falam ‘Faz o que vocês quiserem, põe de castigo, 

grita, bate, chama o Conselho Tutelar’. Às vezes eles falam esse tipo de coisa, 

porque eles não sabem o que fazer. Nós tivemos vários áudios de mães que 

mandaram pras professoras, dizendo que não conseguiam sentar ao lado da 

criança pra criança fazer tarefa e que era pra professora entender, que a casa 

deles estava uma desordem e que elas não tinham como fazer” (Ártemis).  

 Compactuando com as ideias de Ártemis, Atena chama a atenção para a questão do não 

entendimento das famílias sobre qual é o papel da escola, anteriormente já trazido pelas 

participantes da pesquisa. Então pode-se perceber que a falta de acesso das famílias ao que a 

escola realiza, ao que ela proporciona é um fator extremamente significativo para o afastamento 

dos pais e também das crianças do espaço escolar.  

Porque assim o interesse na educação é perdido, sua função social na escola não é 

cumprida e os estudantes e seus familiares deixam de dar importância para o processo 

educacional, principalmente àquele corresponde aos primeiros anos de vida da criança, mesmo 

já comprovada sua importância para o desenvolvimento de indivíduos sociais íntegros. 

“Eu sei que essa é a nossa realidade de hoje, mas eu posso falar do tempo que 

quando nós começamos, a gente tinha mais famílias que davam importância pra 

educação, que almejavam  ‘eu quero que meu filho vá estudar, que vá ser 

alguma coisa’, hoje a gente tem família que a gente não vê isso, que manda pra 
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escola às vezes porque tem merenda, ou porque é um lugar que a criança pode 

ficar enquanto ela vai trabalhar, a gente não vê essa preocupação de ‘eu quero 

que meu filho estude pra ser alguém na vida, pra aprender’, sabe?. Aí a gente 

percebe que elas ficam perdidas, não sabem como colocar disciplina, ou como 

ajudar com as tarefas de casa, porque esse é um apoio que elas têm que dar, uma 

coisa complementa a outra” (Atena). 

A participante relata que no começo de sua atuação profissional os pais sabiam e 

entendiam a importância da educação para a formação de seus filhos como sujeitos sociais, 

como futuros trabalhadores, compreendiam que a educação era uma etapa importante para uma 

possível vida financeira estável, é o que ela quer dizer por “ser alguém na vida”, alguém que 

possua a garantia de uma vida estável.  

Contudo, com o passar dos anos aparentemente o que se percebe é um afastamento dessa 

percepção perante as famílias; situação que se dá por diversos fatores, um deles pode ser o 

crescimento populacional da cidade e um aumento da população mais empobrecida, que possui 

arranjos familiares muitas vezes monoparental, ou uma família muito extensa, com bastantes 

filhos e com baixos índices de escolaridade.  

Importante ressaltar que no contexto das respostas das participantes, elas retratam o 

perfil das famílias da classe menos abastada, é esta família que elas descrevem, foi essa família 

que se modificou, que fugiu do modelo tradicional burguês, pois como estudamos na seção um, 

a família monogâmica e burguesa surge para a manutenção da propriedade privada, ou seja, de 

bens materiais. Quando a família não possui bens materiais para manter, ela se configura fora 

dos padrões impostos pela burguesia.  

A família que as participantes relatam não entenderem o processo pedagógico da escola, 

que levam seus filhos para que eles tenham onde e com quem ficar enquanto elas trabalham, 

para que consigam comer durante a merenda escolar, são as famílias da classe mais 

empobrecida. A mesma que durante a pergunta anterior ia à escola apenas para pegar o kit 

alimentação, sem saber ou entender o porquê de atividades escolares estarem sendo dadas a ela.  

Apenas essa questão não é determinante para o afastamento da família do ambiente 

educacional, mas a questão financeira e a própria escolarização dessas famílias são, sim, fatores 

que podem contribuir para seu não entendimento da importância da escola. Essa questão é algo 

que demonstra a falha do governo durante grande parte da história brasileira, na qual a educação 

era acessível apenas para a parcela mais abastada da sociedade, até os dias atuais, pois ainda 

não foi possível reverter o quadro para uma educação universal e acessível a todos.   

A baixa escolaridade da parcela da população mais empobrecida contribui para que elas 

continuem em condições economicamente desfavoráveis, que acabem por ter bastantes filhos e 
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continuem mantendo esse ciclo, não entendendo a importância da escolarização para os 

mesmos. Fato que mais uma vez teria como ser revertido e trabalhado através de ações 

afirmativas do Estado para com essas famílias, políticas públicas, programas e projetos, 

principalmente associados ao espaço educacional.  

Como expusemos anteriormente, muitas famílias se sentiram incapazes de auxiliarem 

no processo educacional das crianças durante o contexto de pandemia. Não existe uma 

exigência de que os pais se formem em pedagogia para auxiliarem as crianças, mas a 

participação e a parceria, principalmente quando se trata de crianças pequenas, é e foi essencial, 

os pais foram o meio de acesso delas às atividades propostas pelas professoras. Contudo, 

quando os pais não possuem alfabetização, ou mesmo não entendem a função do processo 

educacional, eles podem omitir seu papel em relação à escola e à educação das crianças, por 

não compreenderem a real importância dele para o aprendizado de seus filhos, ou nem mesmo 

conseguir auxiliá-los.  

 

Desse modo, sinalizamos a importância da parceria entre as famílias e a 

escola, para garantirmos os percursos de aprendizagem e o desenvolvimento 

das crianças nessa fase de pandemia. Embora soubéssemos, antes da 

pandemia, que as famílias têm papel fundamental em qualquer modelo 

adotado, nesta situação isso se tornou ainda mais evidente. Todavia, também 

o papel da escola se tornou muito visível a famílias que já haviam reconhecido 

sua importância e decidiram dividir com a escola a responsabilidade pelo 

cuidado e educação de seus filhos, organizando-se em torno dessa opção. 

Muitos familiares viram-se despreparados para assumir integralmente esse 

papel, sem a disponibilidade dos saberes do corpo de profissionais da 

pedagogia da infância (ABBUD, 2020, p. 7-8).  

 

 Contudo, apesar de algumas famílias continuarem afastadas do espaço educacional 

mesmo com a situação de pandemia, fator que demanda um trabalho multidisciplinar para 

reparar e transformar essa realidade, proporcionado pelo Estado; algumas famílias entenderam 

e visualizaram ainda mais a importância da escola, valorizaram o trabalho dos professores e 

compreenderam que ensinar não é uma tarefa fácil, demanda o conhecimento de habilidades 

específicas para tal processo.  

 Assim sendo, as participantes nos relataram que apesar de haver sim famílias que não 

participaram do processo de aprendizagem das crianças durante o período de pandemia Covid-

19, elas foram poucas. A maioria aderiu bem, mesmo que com maneiras e frequências variadas.  

 Nesse sentido, a pesquisadora indagou às participantes se elas entendiam a classe social 

como determinante para a participação ou não das famílias durante as atividades remotas e todas 

elas responderam que não necessariamente, no sentido de que mesmo famílias que faziam parte 
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da parcela menos abastada da sociedade participaram, ainda que essa questão fosse um fator de 

dificuldade para elas. 

“Tinham mães que até nos emocionavam, às vezes não tinham nada, faziam da 

parede uma lousinha, colocava uma cadeirinha pra criança, e você percebe que 

quando essa criança vinha, ela realmente vinha preparada. Tinha aquelas que às 

vezes a família tinha de tudo, computador, celular... tudo, e ela não se importava 

em ensinar, trazia todas as atividades prontas só pra se livrar, então não teve a 

questão da desigualdade como determinante” (Afrodite).  

 As participantes relatam que dentro do contexto educacional no qual estão inseridas, a 

questão socioeconômica das famílias não foi determinante para a participação ou não das 

famílias nas atividades escolares, mas que ela pode sim ter determinado muitas dificuldades 

enfrentadas por elas, como a questão dos materiais necessários para a realização das atividades, 

um bom celular ou uma boa internet, nos expõe Atena.  

“Sim, às vezes isso sim dificultou a participação dos menos abastados, porque 

assim, se eram dois três filhos e a mãe fosse auxiliar à noite, era um celular só, 

porque na idade dos nossos eles dependiam dos pais pra fazer as atividades. Os 

pais trabalhavam o dia todo e era a noite que iam ajudar os filhos. Então se tem 

dois três filhos, ou se a internet já não é muito boa, então isso sim às vezes 

dificultava. Então acredito que a parte social dificultou nessa parte, mas quanto 

a dedicação, tinham uns que vinham procurar a gente... Eu tive pais que foram 

até na minha casa, que perguntavam, então tivemos de tudo” (Atena). 

Apesar do exposto, todavia, ao analisarmos a questão anterior a esta, sobre as atividades 

realizadas e o entendimento da função da escola, percebemos que a condição econômica 

influencia também em outros aspectos.   

No quesito da participação das famílias, Gaia nos apresenta uma realidade que para ela 

foi bastante significativa e de certa forma até inovadora. A participação dos pais, homens, na 

realização das atividades escolares dos filhos.  

“Eu também percebi, porque eu assistia aos vídeos que elas mandavam, alguns 

eu colocava na página da escola. Percebi muitos pais homens ajudando, 

chegavam do trabalho e você percebia que era noite, parecia até que as mães 

estavam fazendo a janta, porque filmava, então você via ali. Os pais homens 

ajudando. E muitas mães que quando vinham buscar os filhos falavam, que isso 

foi bom, porque colocou os pais pra participarem das atividades da criança, da 

realidade delas e isso foi muito bom” (Gaia). 

O fato de que as mulheres são sempre as encarregadas pelos cuidados e pela atenção dos 

seus filhos está tão enraizado que muitas vezes quando falamos em “família” ou “pais”, estamos 

nos referindo apenas às mulheres.  
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Os homens raramente fazem parte do processo de cuidado das crianças, estão 

encarregados do provimento das rendas, mas na maior parte das vezes as mulheres e mães 

também trabalham fora de casa. Esse fator também é algo a ser observado e principalmente 

trabalhado dentro do processo da relação família e escola, os projetos que possuem a intenção 

de convidar às famílias para o espaço escolar precisam chamar também os homens.  

Analisando as questões percebe-se que todas as respostas de todas as perguntas da 

entrevista atravessaram a questão da relação família e escola, mesmo que apenas uma das 

perguntas refletia exatamente sobre esse contexto. Isso nos mostra que o propósito dessa 

pesquisa foi alcançado: demonstrar como a relação com a família é imprescindível para o 

processo de aprendizagem da criança na Educação Infantil.  

Nesse sentido, a entrevistadora chama a atenção para essa questão e propõe um processo 

de reflexão para as entrevistadas acerca de como elas sugerem que essa parceria entre a família 

e a escola possa se estreitar, se elas entendem que um trabalho multiprofissional seria uma 

possibilidade de concretizar essa relação, considerando a Lei Nº 13.93529, de 11 de dezembro 

de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes 

públicas de educação básica.  

Ao passo que Gaia prontamente respondeu:  

“Nossa, eu achei excelente essa lei, porque é o que a gente precisa” (Gaia). 

 Atena concorda com Gaia, relatando que sempre conversaram sobre a necessidade de 

uma equipe multiprofissional para melhorarem as condições de aprendizagem das crianças, 

assim como a percepção de problemas sociais que muitas vezes a escola não possui habilidade 

para lidar sozinha.  

“Há quanto tempo né, a gente vem falando que a gente precisa de uma assistente 

social dentro da escola” (Atena).  

 Afrodite propõe a parceria entre os profissionais para um melhor atendimento às 

necessidades das crianças e de seus familiares, possibilitando inclusive a criação de projetos e 

atividades que melhorem a parceria entre a família e a escola.  

“Porque, às vezes, a professora sozinha não tem como saber o que a criança tá 

passando, então um psicólogo, e a assistente social pode auxiliar para a parceria 

na elaboração de um projeto, de alguma atividade” (Afrodite).  

                                                 
29 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13935.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13935.htm
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 Gaia relata que durante o período da pandemia em que as crianças estavam afastadas da 

escola, as profissionais da educação assumiram trabalhos e responsabilidades que a 

sobrecarregaram demasiadamente, o que não teria acontecido se tivessem recursos humanos 

para dividirem as tarefas.  

 A participante também relata que os assistentes sociais e psicólogos possuem as 

habilidades necessárias para encontrarem, muitas vezes, o cerne do problema que está fazendo 

com que as famílias e as crianças se afastem das escolas, além de possuírem maneiras de acionar 

a rede de proteção das crianças para atenderem as necessidades das famílias.  

“E tira também essa responsabilidade que a gente assumiu, que acabamos 

pegando tudo, porque não tinha realmente quem fizesse. Durante a pandemia, 

o quanto eu fui nas casas... O quanto eu liguei, busquei, rodava a cidade atrás 

das pessoas e por fim mandava pro conselho tutelar quando não achava de jeito 

nenhum. Então eu acho que vai melhorar muito. Porque vocês têm a forma de 

abordar as famílias, de chegarem nelas, porque a gente sabe a parte mais 

pedagógica. É claro que a gente chega, pergunta, mas vocês e a psicóloga têm 

as habilidades necessárias, na formação especializada e vão atingir o foco ali, 

certinho no que tem que ser feito” (Gaia). 

 As participantes também compreendem a questão de que muitas questões externas à 

escola interferem no aprendizado escolar da criança, inclusive em seu desenvolvimento 

integral, por esse motivo, o trabalho multidisciplinar é importante também para garantir o 

direito constitucional que a criança tem à educação.  

“[...] se a criança está passando fome em casa, às vezes brigas, violências 

domésticas, maus tratos, se está doente” (Atena).  

 Ou se ela passa por outras situações complexas em casa, como nos expõe Afrodite:  

“Ou se vem de uma situação de um pai ou uma mãe, viciados em drogas, por 

exemplo” (Afrodite).  

Gaia complementa e chama a atenção para o fato de que a frequência baixa também é 

sinal de que algo pode estar errado e é necessário ser investigado pela equipe, que ao seu olhar, 

precisa ser multiprofissional, já que chama atenção novamente para a questão de que a escola 

não possui as habilidades para interferirem na realidade das famílias e que todas essas questões 

interferem prontamente no aprendizado e no desenvolvimento da criança.  

“Tudo isso vai acarretar. Se tá faltando demais, o que tá acontecendo... Porque 

as famílias vêm e contam isso pra gente, esses problemas, elas acabam 

contando, então a gente sabe porque elas contam. Mas... sabe, não conseguimos 

resolver” (Gaia).  
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 Atena complementa dando luz ao fato de que o trabalho do assistente social e do 

psicólogo seria também no sentido de orientação das famílias, um trabalho socioeducativo e 

que seria possível detectar o foco do problema, ou seja, a necessidade daquela família e daquela 

criança que não está sendo atendida, qual é o direito que está sendo violado e interferindo em 

seu processo de aprendizagem. 

“É, porque é a orientação das famílias, como nós falamos, se não orientar lá, se 

o problema que está lá na família, está atrapalhando o desenvolvimento da 

criança, se é lá que é a causa, só tratar a consequência não vai ser suficiente. É a 

causa que precisa ser tratada, o foco” (Atena).   

 Nesse momento da pesquisa, as participantes compreendem que a falta de participação 

das famílias dentro do contexto escolar pode estar ligada a muitos fatores que dizem respeito 

aos aspectos sociais e psicológicos das próprias famílias e que a presença de uma equipe técnica 

que buscasse entender o cerne das dificuldades da criança nas aulas, assim como o cerne da 

ausência das famílias na participação escolar é necessária.  

 É importante ressaltar que o assistente social e o psicólogo possuem o objetivo de 

entender o contexto social em que estão inseridos essas crianças e essas famílias e quais são as 

interferências que esse contexto está trazendo para o âmbito escolar, contudo a equipe não 

trabalhará de maneira terapêutica com as famílias, a fim de que elas mudem sua maneira de ser 

e se comportarem, mas sim de maneira interventiva, apresentando soluções proporcionadas pelo 

âmbito do Estado através de políticas públicas, como nos expõe Martins.  

 

Entende-se que nos espaços das instituições educacionais não cabe uma 

intervenção profissional dos assistentes sociais com as famílias, na 

perspectiva terapêutica, conforme proposta pela terapia familiar, mas sim uma 

intervenção na relação da família com o Estado, especificamente por meio das 

políticas públicas (MARTINS, 2012, p. 63). 

 

 Gaia nos relata que realizou o processo de busca ativa durante o período de pandemia 

para localizar as famílias que não estavam participando das atividades escolares propostas pela 

escola, muitas vezes para entender o que estava acontecendo, qual o motivo da ausência delas, 

da falta de contato; uma função que não é atribuição do cargo da participante. Assim como ela 

também coloca: muitas vezes o profissional da educação não possui a abordagem necessária 

para entender o cerne do problema da questão e nem mesmo poder e habilidade para intervir na 

realidade. 

 Mas a possibilidade de intervenção na realidade a qual o assistente social possui, não 

garante que ele não abordará a família com um aspecto culpabilizatório, colocando toda a 
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responsabilidade das expressões da questão social perante os familiares e essa é uma atenção 

que esse profissional deve ter.  

Desde todo o processo de luta que o Serviço Social travou até chegar ao Código de Ética 

do Assistente Social de 1993, que culmina em uma mudança na perspectiva e na maneira da 

abordagem social, anteriormente realizada apenas através do diálogo e possuía a intenção de 

modificar o indivíduo, a fim de que ele se adequasse à realidade. Essa abordagem não é mais 

utilizada pela profissão, agora se tem uma abordagem que prevê a perspectiva crítico e dialética 

da realidade, observando a totalidade das situações que envolvem o sujeito com o qual se está 

trabalhando.  

 

Nesse sentido, é imprescindível que o assistente social, ao atuar com famílias, 

reconheça que nas últimas décadas, após reajuste estrutural, a família tem 

empobrecido e, consequentemente, vem diminuindo sua capacidade protetora. 

Portanto, é necessário estar atento para não “culpabilizar”, mais uma vez, a 

família pelas questões sociais, mas aglutinar esforços visando à atenção 

pública, o que supõe investir na construção de redes sociais que ofereçam 

apoio e recursos materiais, combinando investimentos na esfera material e 

orientações ético-culturais pertinentes às exigências que lhe são conferidas no 

terreno da produção e socialização dos indivíduos (MARTINS, 2012, p. 63-

64).  

 

O trecho acima compactua com o que já foi exposto anteriormente apresentado de que 

a abordagem do assistente social deve ser no sentido de visar políticas públicas que ofereçam 

espaço para essas famílias atuarem dentro do âmbito educacional.  

 De acordo com que as participantes expuseram, a escola atualmente se depara com 

muitas expressões da questão social, não apenas no âmbito da educação infantil, mas em todas 

as etapas do ensino. Situações essas em que as profissionais não possuem as habilidades 

específicas para trabalhar e enfrentar.  

Além do que, as dificuldades colocadas pelas expressões da questão social no contexto 

contemporâneo acabam dificultando a realização das atribuições específicas dos professores, 

ou seja, ensinar, pois a questão social reflete em demasia no processo de aprendizagem.  

 

[...] Percebe-se que, atualmente, o sistema de ensino público enfrenta grandes 

desafios a serem vencidos, como: baixo rendimento escolar, vulnerabilidade 

às drogas, desinteresse pelo aprendizado, evasão escolar e comportamento 

agressivo. Diante desses fatos, o papel do assistente social na Secretaria de 

Educação é o de realizar ações e intervenções comprometidas com valores que 

dignifiquem e respeitem os educandos em suas diferentes potencialidades, 

sem discriminação de qualquer natureza, por meio de apoio e de orientação 

não somente aos alunos, como à sua família e ao corpo docente, em busca de 
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melhores opções para o sucesso no processo de aprendizagem e de integração 

escolar e social (MARTINS, 2012, p. 81). 

 

 Martins nos expõe aqui que a presença do assistente social dentro da educação permite 

orientação não só às famílias e aos alunos, mas também aos professores, sobre determinadas 

situações que muitas vezes escapam de suas habilidades, como afirmam as participantes da 

pesquisa. Por isso, entender o papel do serviço social dentro desse espaço é importante para a 

concretização e a implementação da Lei 13.935/19, principalmente porque esse trabalho 

multidisciplinar dividirá as tarefas e tornará o trabalho dos profissionais da educação mais aptos 

de serem realizados com maestria.  

 

A interpretação do serviço social em relação à política de educação brasileira 

é uma referência fundamental para compreender os meandros da legislação 

vigente e os embates de sua concretização, identificando as possibilidades 

para efetivar uma prática profissional coerente com os princípios e diretrizes 

do projeto ético-político profissional na contemporaneidade (MARTINS, 

2012, p. 73). 

 

 O assistente social também é importante para auxiliar os profissionais da educação a 

compreenderem as novas configurações da sociedade, entender suas mudanças, principalmente 

ao passo de que ele próprio precisa entender o movimento da realidade para que seja possível 

intervir nela. Portanto a atuação de todos os profissionais envolvidos no contexto escolar precisa 

ser livre de pré-conceitos e precisa estar sempre aberta às novas formas de ser no mundo. 

 

Os projetos pedagógicos das escolas e a postura dos educadores devem 

adaptar-se a essa nova realidade comunitária, a esse novo perfil dos usuários 

das escolas públicas, dando ênfase à interdisciplinaridade para a compreensão 

do universo cultural e social dos alunos e de suas famílias, aspecto que 

interfere significativamente no sucesso escolar (MARTINS, 2012, p. 86).  

 

 Martins nos coloca no exposto acima que a questão de estar aberto às essas mudanças e 

procurar compreendê-las, pois quando há a aceitação e o respeito das diferenças e diversidades 

dentro do espaço escolar é comprovado uma mudança positiva no processo de aprendizagem 

dos alunos inseridos na escola, assim como um estreitamento da relação família e escola.  

 O profissional da educação, assim como os assistentes sociais, quando inseridos nesse 

contexto, precisam entender as mudanças da realidade, entender as novas configurações da 

mesma. Assim, quando elas interferirem negativamente no ambiente escolar, é preciso 

pesquisar o motivo que causa essa interferência negativa, como nos colocou uma das 

participantes ao dizer que as famílias mudaram, que muitas não se importam mais com o futuro 

de seus filhos, não entendem mais o papel e a importância da escola. Nesse processo, é 
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necessário entender o porquê elas estão afastadas do que a escola significa e de sua necessidade 

para a formação do ser humano, e assim, intervir dentro dessa realidade, através de projetos, 

programas e políticas públicas.  

 Quando há a existência de um trabalho multiprofissional dentro do espaço escolar, há a 

possibilidade de o espaço promover segurança, atenção e proteção não apenas para as crianças, 

mas também para as famílias e para os próprios profissionais do espaço educacional, as 

professoras, diretoras, coordenadoras e gestoras. Um trabalho que envolve várias categorias 

profissionais torna a qualidade do serviço ofertado ainda melhor, assim como diminui a 

sobrecarga dos trabalhadores, pois não precisam cumprir tarefas além de suas próprias 

atribuições.  

 

[...] forma de inserção do serviço social e de outros profissionais, formando 

uma equipe interdisciplinar para atuar na política de educação, confirma a 

tendência atual das políticas sociais que atendem o segmento família, criança 

e adolescentes, de criar vínculos com a educação, especificamente com a 

escola, reforçando a importância da função social realizada pela família e pela 

escola no processo de socialização e inclusão social desse segmento 

populacional (MARTINS, 2012, p. 122).  

 

 Além de, como nos coloca Martins, o trabalho interdisciplinar contribui para o 

fortalecimento dos vínculos entre a escola e a família e também para a compreensão de sua 

função social e de sua importância dentro do espaço escolar. Auxilia tanto para a escola 

compreender como e de que forma a família pode contribuir cada vez mais e também para a 

família entender que sua presença, sua fala e sua participação dentro do espaço escolar é 

extremamente importante para a educação e seus filhos.  

 Esse trabalho permite a visualização e o entendimento da totalidade da realidade dos 

indivíduos dentro do espaço escolar, podendo atender suas necessidades em diversas áreas, seja 

social, psicológica, cognitiva; e toda essa atenção e o trabalho integral do indivíduo contribui 

para seu desenvolvimento integral, para a realização plena do seu processo de aprendizagem, 

esse é o nosso debate para o trabalho interdisciplinar dentro da educação. 

 

Esse desenho implica a redefinição de novas formas de trabalho coletivo nos 

espaços educacionais, unindo educadores com outros profissionais, como 

assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, entre outros, contribuindo 

com seu saber específico na formulação de uma visão de totalidade do 

indivíduo e dos processos sociais em que se inserem a instituição, os 

profissionais e os usuários dos serviços prestados na área da Educação 

(MARTINS, 2012, p. 122-123). 
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 A visão de totalidade dos indivíduos sociais permite a efetivação concreta da política de 

educação, como nos atenta Martins, “a articulação da política de educação com a política de 

assistência social na efetivação de ações que envolvam a educação infantil viabilizará a garantia 

do direito da plenitude de desenvolvimento da criança nessa importante faixa etária” (Martins, 

2012, p. 141). Ou seja, o trabalho multidisciplinar permite a concretização do direito que a 

criança possui à educação, proposto pela Constituição Federal de 1988, assim como o direito 

ao seu desenvolvimento integral. 

 Portanto, a última pergunta da nossa entrevista questiona como foi o processo de 

trabalho das professoras da Educação Infantil para promoverem o desenvolvimento integral da 

criança durante o período de pandemia Covid-19 e também quais são as dificuldades que estão 

encontrando no processo de volta às aulas.  

 Atena respondeu que as professoras se organizaram conjuntamente, com a diretora da 

Educação Infantil e a coordenadora pedagógica, a fim de que elaborassem um cronograma com 

atividades que englobasse todos os aspectos das crianças dessa faixa etária. 

“Bom, foi tudo construído coletivamente, nos reunimos por turmas, junto com 

a coordenadora e a diretora, principalmente na época que não estávamos 

utilizando os livros. Então pensamos de maneira global o desenvolvimento, em 

uma semana trabalhávamos com foco em alguma coisa, na semana seguinte em 

outra e assim... pra englobar tudo” (Atena).  

 Ártemis elucida que todas as atividades passadas para as crianças realizarem foram 

pensadas com o que os pais tinham em casa, sempre adaptáveis para seus contextos, dentro do 

possível.   

“E sempre procurando fazer atividades com o que eles tinham em casa, até 

mesmo o professor da recreação, dava atividades com coisas que eles tinham 

em casa, pra todo mundo fazer. Uma atividade de matemática, usava o que 

tinham em casa” (Ártemis). 

 Também é preciso destacar que esse momento de pandemia foi bastante peculiar para o 

desenvolvimento integral da criança por inúmeras questões, sobretudo devido a todas as 

tensões, as ansiedades pelas quais as crianças passaram, muitas vivendo o processo do luto 

dentro de suas casas, questões essas que interferem em seu desenvolvimento, principalmente 

para essa faixa etária que está começando a entender como o mundo funciona e já tão cedo 

tiveram que enfrentar uma situação tão intensa quanto esta.  

Afrodite ressalta:  
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“Eles também tiveram muitas perdas, de avós, pai e mãe, tios. E isso vai refletir 

ainda por anos na escola” (Afrodite). 

 Na questão sobre a volta às aulas e o processo de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, além da dificuldade de concentração já tratado anteriormente, as participantes relatam 

que na verdade, para essa faixa etária, não estão vendo muitas dificuldades além das que já 

enfrentavam anteriormente à pandemia, pois é uma fase de início, onde as crianças estão 

começando a desenvolver-se no âmbito educacional.  

 Atena nos relata que a maior dificuldade está sendo apenas com as crianças que ficaram 

sem realizar as atividades escolares durante todo o período da pandemia, porque é como se elas 

estivessem começando do zero e de certa forma, realmente estão.  

“Vou falar pela minha sala. Os que faziam as atividades remotas em casa, que 

fizeram tudo direitinho estão uma gracinha, a maior dificuldade são destes que 

são da busca ativa, que não participaram, que os pais não olhavam. Eu sempre 

comentava com a Ártemis, se os pais não orientassem as atividades da apostila, 

mas só colocassem os videozinhos que nós mandávamos pra eles, que eram 

relacionados com as aulas, eles já estariam aprendendo um pouco. Mas a gente 

sabe que teve família que não participou. Ainda bem que foram poucas, mas 

são esses que percebemos que estão tendo mais dificuldade agora no retorno” 

(Atena). 

 Ártemis ressalta que essa dificuldade vem simplesmente pelo fato de que eles não 

desenvolveram as habilidades pedagógicas necessárias durante o período da pandemia e isso 

com certeza vai acarretar algumas dificuldades, mas nada que seja irreversível. Inclusive nos 

conta que todas as salas possuem a presença de uma monitora, as quais têm a função de auxiliar 

os alunos com mais dificuldades.  

“Eles não desenvolveram as habilidades, então temos que continuar de onde 

eles pararam, volta atrás, mas vai trabalhando. Então quem não fez nada está 

com um pouco de dificuldade, mas eles vão no ritmo deles. Cada sala está com 

uma monitora pra auxiliar os alunos também” (Ártemis). 

 Afrodite apresenta o fato de que a rotina é extremamente importante para essa faixa 

etária, que as crianças se sentem mais seguras quando possuem momentos e espações 

específicos para realizarem as atividades escolares, se sentem mais confortáveis e concentradas. 

Contudo, sabe-se que essa não é a realidade da maioria das famílias, então é momento de 

enxergar essas dificuldades e enfrentá-las em parceria e mesmo que as crianças da Educação 

Infantil tenham sido afetadas, o quadro delas é reversível, nos deixando uma mensagem 

bastante positiva. 
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“A gente percebe a importância da rotina, da organização de você montar as 

coisas... Mas a educação infantil... ela foi afetada, mas ela ainda tem uma chance 

de uma recuperação, de uma boa reversão, essa idade de quatro a cinco anos 

tem uma grande chance Mas vai dar tempo ainda” (Afrodite).  

A partir da exposição das entrevistadas nessa última pergunta, entendemos que o 

desenvolvimento integral da criança foi trabalhado dentro do possível pelas atividades 

propostas pelas professoras, mas não há como negar que ele foi comprometido e afetado. Muitas 

questões emocionais atravessaram tanto as crianças, quanto seus familiares e também as 

professoras.  

O período de isolamento social trouxe e deixará marcas perante as relações sociais, a 

convivência, os medos e os traumas que perdurarão ainda por alguns anos, como nos colocou 

uma das participantes. Além do fato de que novas formas de trabalhar e interagir serão 

necessárias, novas estratégias precisarão ser aderidas no âmbito do Ensino Infantil e em outros 

também. 

 

Partindo disso, podemos ver que o longo período de interrupção das atividades 

que vinham sendo feitas em nosso cotidiano irá afetar de modo singular nossa 

constituição individual, social e profissional. [...] A situação de pandemia traz 

um impacto emocional significativo nas relações sociais e requer novas 

formas de interação e trabalho, baseadas em valores construídos pela pessoa 

(OLIVEIRA, 2020, p. 8).  

 

 Então, nesse sentido, as professoras que já realizavam um trabalho de percepção do 

emocional das crianças, além de lidarem com seu próprio, precisaram e ainda precisarão 

desenvolver habilidades e estratégias para lidarem com suas próprias ansiedades, com as 

ansiedades de seus alunos e dos familiares inseridos no espaço escolar.  

 Isso nos mostra mais uma vez a necessidade do diálogo entre os professores e os 

familiares nesse momento, o diálogo, do qual falamos na seção dois deste trabalho, para que a 

família entenda as angústias e as necessidades da escola, assim como a escola entenda as 

dificuldades e as ansiedades das famílias, nesse momento o apoio precisa ser mútuo.  

 

 

Se em tempos anteriores professoras e professores necessitavam desenvolver 

habilidades para lidar com as ansiedades das famílias e com elas compartilhar 

decisões e ações, tal aprendizado se faz ainda mais necessário em momentos 

críticos, como os de luto na família, violência doméstica, ou em relação ao 

medo despertado pela pandemia e outras situações críticas. Apoiar o professor 

nessa fase o prepara para atuar com a família como ouvinte interessado e 

disposto a ajudá-la a pensar sobre a criança e a se fortalecer como recurso 

privilegiado do desenvolvimento infantil (OLIVEIRA, 2020, p. 18) 
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 Durante a nossa pesquisa de campo, não encontramos apenas um movimento de 

aproximação entre a família e a escola, ele existiu sim, em alguns casos, mas também tiveram 

aquelas que se afastaram completamente, as quais a escola perdeu o contato, não conseguiu 

acessar durante o período pandêmico e nem mesmo neste momento de volta às aulas.  

 Mas podemos destacar que se algo ficou evidente, foi de que a escola precisa da família, 

assim como a família precisa da escola e por esse motivo elas precisam ser parceiras, o 

paradigma da tensão entre esses dois setores da sociedade precisa ser rompido, principalmente 

pensando na qualidade do ensino a ser ofertado, no desenvolvimento integral da criança 

sobretudo em um momento como este que estamos vivendo.  

 Ainda não estamos na pós-pandemia, pois o vírus continua circulando, as mortes 

continuam acontecendo, sobretudo em países que demoraram tanto para tomar medidas efetivas 

para a proteção do vírus, como é o caso do Brasil. Então a parceria, o diálogo e a escuta precisam 

ser praticados entre a família e a escola, ambas precisam entender as necessidades uma da outra, 

lidar com as diferenças e, novamente, através de um trabalho multidisciplinar, melhorar as 

condições de realização dessa parceria. 

 

Dois pontos foram destacados: a ressignificação das relações escola-família e 

o sentido da criação de um espaço de educação e cuidado o mais seguro 

possível, reforçando a necessidade de dar continuidade à discussão desses 

tópicos durante e após a pandemia. Familiares e professores terão que ser 

sensíveis para captar o ponto de vista uns dos outros e, ao mesmo tempo, lidar 

com suas próprias emoções e valores, com seus próprios medos e resistências, 

reconhecendo que viver em sociedade não é prescindir dos conflitos e de 

diferentes demandas, mas tomá-las enquanto oportunidades de se construir 

relações de confiança e parceria (OLIVEIRA, 2020, p. 21). 

 

 Uma das participantes, contudo, nos deixa uma mensagem bastante positiva em relação 

à Educação Infantil; é certo que muitos desafios existem e muitos enfrentamentos precisarão 

ser feitos em relação a educação brasileira e todos os impactos e consequências que a pandemia 

da Covid-19 deixará para o século XXI, mas não podemos perder as esperanças nem a força de 

lutar para que essas dificuldades sejam vencidas.  

 Ainda há tempo, precisamos nos inspirar nas crianças e incorporarmos personagens que 

vencerão todos os desafios impostos por esse contexto atual, contudo, precisamos fazer isso 

juntos, em equipe e parcerias fortes e mútuas, pois ninguém vencerá sozinho e juntos iremos 

mais longe. A pesquisadora Oliveira nos demonstra como as crianças enfrentam seus desafios, 

através das encenações, incorporações de personagens e a crença de que tudo ficará bem.  
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A encenação é uma atividade em que as crianças expressam sua forma de ver 

o mundo e a si mesma usando de modo novo objetos e instrumentárias para 

construir cenários e personagens que os levam a representar cenas de relação 

no lar, na escola, no ambulatório de saúde, mas também em castelos, no 

espaço sideral, na floresta. São mães zelosas ou autoritárias, ou os dois, em 

relação aos bonecos. São heróis sem medo que enfrentam os elementos do 

mal. São pequenos médicos e enfermeiras que eliminam a Covid para sempre 

(OLIVEIRA, 2020, p. 17)  

 

 Dessa forma, seguindo o exemplo das crianças, não podemos deixar de acreditar que 

ainda há tempo, mesmo que com muitos desafios a serem enfrentados; e para que enfrentemos 

tais desafios e dificuldades precisamos conhecê-los e entendê-los, a fim de se buscar estratégias 

para tal feito.  

 O próximo item desta seção, portanto, nos trará alguns dos impactos que a Covid-19 

trouxe para o país, para as crianças e os adolescentes, para a educação e também para a 

sociedade como um todo. Porque como trouxemos ao longo de toda essa pesquisa, elucidado 

ainda mais pela pesquisa de campo, tudo está interligado, todas os setores e parcelas da 

sociedade foram afetados e se afetam, por isso, novas maneiras de lidar com o mundo serão 

necessárias, assim como um processo de entender como ele está agora.  

 Estudaremos os impactos e os desafios para entendermos quais estratégias de luta 

precisarão ser tomadas desse momento em diante, porque não há como dizer que após uma 

pandemia o mundo voltará a ser o mesmo de antes, contudo, ele ainda poderá ser transformado.  

 

3.3 A realidade da pandemia covid-19 e seus impactos para as crianças e a humanidade  

Durante o final do ano de 2019 foi notificado na China o surgimento de um novo vírus 

que causava uma síndrome respiratória aguda grave, sem muito conhecimento sobre este novo 

agente infeccioso, pesquisadores e profissionais da saúde começaram a investigá-lo, a fim de 

entender seu funcionamento e sua gravidade.   

Já no começo de 2020 os noticiários informavam que a transmissibilidade da doença era 

alta, assim como a gravidade da pneumonia causada por ela, o que levou as Organizações 

Sanitárias, como a Organização Mundial da Saúde a ficarem em estado de alerta sobre a 

possibilidade de uma nova emergência sanitária, inclusive para começarem a tomar as medidas 

de proteção necessárias em relação à doença.  

 

Em 22 de janeiro, a OMS convocou a primeira reunião do Comitê de 

Emergências, ainda sob dúvidas se esse surto constituiria ou não uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). No 

Brasil, a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde (SVS/MS) ativou 
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mecanismos de resposta já no início de janeiro (Croda & Garcia, 2020; 

Henriques & Vasconcelos, 2020) e o MS elevou o alerta de emergências para 

o nível 2, considerando-o como um perigo iminente, ainda em 28 de janeiro. 

Nesse momento, na Europa (Itália e França) e nos Estados Unidos (EUA), os 

primeiros casos de Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, 

começaram a ser identificados (BUENO; SOUTO; MATTA, 2021, p. 27). 

 

Foi no dia 30 de janeiro, que a Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional foi declarada; e em 11 de março, devido à expansão geográfica do vírus, que a 

OMS declarou que o mundo vivia a primeira pandemia do século XXI (Bueno; Souto; Matta, 

2021, p. 27).  A partir desse momento, a vida de todas as pessoas do planeta estava prestes a 

mudar de uma maneira drástica e todos precisariam encontrar uma nova forma de viver no 

mundo, diferente de tudo o que já tínhamos experimentado antes.  

Por sua escala global a pandemia transformou o mundo em um grande laboratório em 

que diferentes processos estão sendo testados: novas formas de sociabilização, trabalho, 

educação, uso de máscaras e face shields30, tratamentos médicos e vacinas (Bueno; Souto; 

Matta, 2021, p. 28). Os impactos que a pandemia Covid-19 ocasionou e ainda está ocasionando 

no âmbito da vida social é indiscutível, assim como os efeitos psicológicos, o medo, a 

insegurança, todo o processo de luto pelo qual o mundo todo está passando durante os últimos 

dois anos tornando as sequelas inumeráveis.  

No momento em que a pandemia estava avançando, ainda que não declarada dessa 

forma pelas organizações da saúde, o Brasil realizava uma de suas festas mais populares, 

conhecida inclusive internacionalmente: o Carnaval. Foi inclusive, na quarta-feira de Cinzas, 

famosa pode decretar o fim do momento festivo brasileiro, em 26 de fevereiro de 2020, que o 

país decretou seu primeiro caso da Covid-19.  

 

O Carnaval ocorreu sem interrupções e o Brasil registrou recorde de 

movimentação de pessoas em 2020 nas principais cidades carnavalescas, 

como o Rio de Janeiro (Brito, 2020). Foi durante a Quarta-feira de Cinzas, em 

26 de fevereiro, que o país detectou o primeiro caso: um homem branco, de 

61 anos, que havia voltado de viagem da Itália para a cidade de São Paulo. [...] 

A primeira morte confirmada foi de uma mulher de 57 anos que estava 

internada em um hospital municipal da capital paulista, no dia 12 de março 

(Verdélio, 2020) (apud BUENO; SOUTO; MATTA, 2021, p. 28). 

 

 Importante destacarmos aqui que a primeira pessoa contaminada no país foi um homem 

branco, que havia voltado de uma viagem da Europa, ou seja, alguém com um poder aquisitivo 

                                                 
30 Traduzido do inglês, é um escudo facial, um equipamento de proteção individual, com a intenção de proteger o 

rosto de seu usuário de riscos como objetos voadores, respingos de produtos químicos ou materiais potencialmente 

infecciosos, como o coronavírus Sars-CoV-2. 
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mais expressivo; contudo, a primeira morte do país foi a de uma mulher negra, periférica e que 

trabalhava de doméstica em uma casa de família no Leblon, zona Sul do Rio de Janeiro31. Essa 

questão ilustra muito bem a desigualdade social brasileira e nos dá uma prévia visualização de 

quem foram as vítimas fatais da pandemia Covid-19 no Brasil. 

 O país também enfrentou bastantes embates políticos em relação às movimentações e 

estratégias que seriam tomadas para o enfrentamento da pandemia. A primeiro momento o 

Ministro da Saúde na época, Luíz Henrique Mandetta, procurou seguir as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde.  

 

Com a confirmação das primeiras mortes, em 18 de março a Câmara dos 

Deputados aprovou um decreto legislativo32 para reconhecer o estado de 

calamidade pública no país, permitindo expansão de gastos no enfrentamento 

da pandemia. Em 3 de março, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 

tentou buscar um alinhamento com as recomendações da OMS, destacando a 

importância da quarentena e de medidas de distanciamento social. O portal do 

ministério era, até então, uma referência para dados epidemiológicos e 

informações confiáveis, em um momento em que as fake news se espalhavam 

nas redes sociais (BUENO; SOUTO; MATTA, 2021, p. 28). 

 

 Contudo, este fato provocou alguns conflitos no âmbito Federativo, já que desde o início 

da pandemia o presidente da República não considerava o vírus tão devastador assim, alegando 

não ser necessário medidas de proteção restritivas, negando a gravidade da doença e colocando 

em todos os momentos a economia acima da saúde da população de seu país. Inclusive 

receitando tratamento precoce para a doença, o qual não continha nenhuma comprovação 

científica 

 

A adesão do ministro ao discurso da OMS criou conflitos com o presidente da 

República Jair Bolsonaro, que desde a chegada do vírus mantinha um discurso 

no qual minimizava a gravidade da doença e afirmava que a economia não 

poderia parar para conter uma possível epidemia no país. Além disso, alguns 

setores do governo insistiam, o que permanece até os dias atuais, em um 

tratamento precoce para a doença, com foco na hidroxicloroquina (usado para 

tratar malária) (BUENO; SOUTO; MATTA, 2021, p. 29). 

 

                                                 
31 Empregada doméstica, que trabalhava desde os 13 anos de idade, a companheira Cleonice Gonçalves foi a 

primeira vítima do coronavírus no Estado do Rio. Moradora de Miguel Pereira, centro-sul fluminense, enfrentava 

mais de 120 quilômetros para chegar ao seu local de trabalho, no Leblon, Zona Sul do Rio, onde morava durante 

a semana, com seus empregadores, que testaram positivo para a covid-19, antes de Cleonice ser infectada. Fonte: 

Casa da Mulher Trabalhadora (CAMTRA). Disponível em: https://camtra.org.br/relembrar-para-nao-esquecer-

primeira-vitima-da-covid-19-no-brasil-foi-uma-empregada-domestica/. Acesso em: 29 nov. 2021. 

32 Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 

de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem 

nº 93, de 18 de março de 2020. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=8075954&ts=1584647908386&disposition=inline. Acesso em: 29 nov. 2021. 

https://camtra.org.br/relembrar-para-nao-esquecer-primeira-vitima-da-covid-19-no-brasil-foi-uma-empregada-domestica/
https://camtra.org.br/relembrar-para-nao-esquecer-primeira-vitima-da-covid-19-no-brasil-foi-uma-empregada-domestica/
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8075954&ts=1584647908386&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8075954&ts=1584647908386&disposition=inline


98 

 

 

 

Os conflitos entre o presidente da República e os Ministros da Saúde perduraram durante 

todo o enfrentamento da pandemia, o país teve, desde o início da pandemia até o momento de 

escrita deste trabalho, a nomeação de quatro Ministros da Saúde diferentes.  

O discurso negacionista proporcionado por Jair Messias Bolsonaro custou ao país, até o 

momento, 614.27833 vítimas da Covid-19, assim como em outros países, os governadores e os 

empresários entraram em uma dicotomia entre a saúde de seu povo e a economia; alegando as 

consequências das medidas de isolamento e do distanciamento social para a situação 

econômica. O Brasil é atualmente o segundo no ranking de mortes, apenas atrás dos Estados 

Unidos. 

 

Em vários países onde os governos demoraram a tomar medidas que 

mitigassem os efeitos da crise, a situação se tornou dramática e ao mesmo 

tempo exemplar: Itália, Reino Unido, Brasil e EUA produziram consequências 

sanitárias e humanitárias, principalmente entre populações vulnerabilizadas 

(BUENO; SOUTO; MATTA, 2021, p. 30). 

   

A falta de preparo e de organização da liderança brasileira causaram efeitos irreversíveis 

em todos os setores da sociedade, o que mostra um extremo descaso dos governantes brasileiros, 

em especial no âmbito federal, para o enfrentamento da crise sanitária pela qual o país está 

passando, agravada ainda mais pela crise política. O exposto a seguir apresenta que o Governo 

Federal brasileiro ignorou o que a Constituição Federal propõe mediante momentos de crises 

sanitárias, tais como os de pandemia.  

 

A dificuldade de coordenação nacional e a falta de uma liderança que 

indicasse um caminho coerente para lidar com o vírus em escala e para o 

diálogo federativo no Brasil levaram a que a responsabilidade, na prática, 

ficasse a cargo de governadores e prefeitos, incentivando uma 

supervalorização da fragmentação política num momento da necessidade de 

afirmação de um amplo pacto nacional para o enfrentamento da crise sanitária 

e humanitária. A decisão do governo federal ignorou a prerrogativa da União 

em casos como o de uma pandemia. (BUENO; SOUTO; MATTA, 2021, p. 

30). 

 

 Em um momento de crise sanitária e humanitária como essa, é essencial que o governo 

tome as medidas necessárias para proteger sua população e não de forma fragmentada, mas 

conjunta, são estratégias coletivas. Durante os primeiros meses da pandemia, a sociedade, assim 

como algumas instâncias de poder, pressionou o governo federa por uma ajuda, um programa 

de transferência de renda emergencial que pudesse proteger as pessoas em situação de 

                                                 
33 Fonte: https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/numeros/. Acesso em: 29 nov. 2021. 

https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/numeros/
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vulnerabilidade do país, contexto que foi extremamente agravado pelas condições sanitárias, o 

isolamento social, sobretudo para os trabalhadores informais.  

 

No tocante às políticas de proteção social, a oposição, por meio do Legislativo, 

reforçou a necessidade de uma ajuda governamental que permitisse que as 

pessoas que perderam suas rendas antes da pandemia ou em seu curso 

pudessem se manter em quarentena. Em abril, o governo e o Ministério da 

Economia acataram a proposta e aprovaram a concessão do auxílio 

emergencial34, que contemplou mais de 67 milhões de brasileiros, superando 

o Programa Bolsa Família em número de beneficiados (BUENO; SOUTO; 

MATTA, 2021, p. 31). 

 

 O auxílio emergencial foi uma reivindicação tanto da classe trabalhadora, quanto dos 

empresários, pois foi uma alternativa encontrada para a economia continuar girando, mesmo 

que minimamente, porque apenas essa medida não foi possível para impulsionar ações 

intersetoriais que reduzissem as desigualdades socioeconômicas entre as populações das classes 

menos abastadas. 

 Certamente as iniquidades socioeconômicas contribuíram para a contaminação do vírus, 

a população mais contaminada e mais atingida pelo agravo das expressões da questão social 

são as mais pobres, os que possuem os trabalhos com condições mais precárias, trabalhadores 

informais e em quantidade expressiva a população preta e parda, como nos demonstra a 

primeira morte por Covid-19 no Brasil, Moreno e Matta nos apontam que esses são os 

verdadeiros grupos de risco da pandemia.  

 

Aqueles que carecem dos mecanismos de proteção social são invisibilizados 

e empurrados para os espaços das ausências e conformam, de fato, o principal 

grupo de risco da pandemia de Covid-19. Eles não podem ficar em casa – eles 

limpam e cuidam das casas das classes privilegiadas. Eles não têm o mesmo 

potencial de acesso a serviços de saúde e condições de cuidado que os 

representantes das categorias abastadas – eles cuidam dos doentes em casas 

de luxo, em hospitais públicos e privados, em casas de apoio (MORENO; 

MATTA, 2021, p. 45). 

 

 A pandemia Covid-19 escancarou a olhos nus, para todos que quiserem ver, as 

fragilidades das políticas públicas e sociais do nosso país, expressou a desigualdade de maneira 

incontestável, e mostrou para todos quem é a população que precisa de atenção e proteção em 

nossa sociedade: a população pobre, majoritariamente negra e parda, desvelando dessa forma 

                                                 
34 Lei Nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas 

durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Disponível em:  https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958. Acesso em: 

29 nov. 2021. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
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os reflexos de nossa identidade colonial e todas as consequências que a escravidão e a falta de 

políticas afirmativas deixaram para nosso país.  

 Por isso, estudiosos afirmam que o Brasil, assim como outros países em igual situação, 

enfrenta não apenas uma pandemia, mas uma sindemia35, o que acontece quando a sociedade 

está enfrentando uma ameaça, a qual se agrava ainda mais por outros fatores, como as questões 

de moradia, a pobreza, a educação, a raça, que refletem na questão da saúde, tornando uma 

parcela da população mais vulnerável a contaminação da doença e nesse caso, a população 

menos abastada e majoritariamente negra.  

 Ainda para Richard Horton, editor-chefe da prestigiosa revista científica The Lancet, 

segundo matéria publicada pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz (CEE), “Não 

importa quão eficaz seja um tratamento ou quão protetora seja uma vacina, a busca por uma 

solução puramente biomédica contra a Covid-19 vai falhar” (CEE/Fiocruz, 2020 apud Moreno; 

Matta, 2021, p. 47). Ou seja, o enfrentamento da pandemia Covid-19, assim como de todas as 

consequências que ela está ocasionando para a população, precisará de estratégias para além do 

âmbito da biomedicina, mas também do das políticas públicas e sociais, programas e projetos 

envolvendo a intersetorialidade.  

 

É preciso pensar a epidemiologia social e a saúde pública com lentes que 

agreguem diferentes vertentes epistemológicas e também a participação ativa 

da sociedade nos debates sobre investigação científica, políticas públicas e 

equidade. O caráter monolítico de soluções únicas não atende nem agracia o 

contexto científico e social moderno (MORENO; MATTA, 2021, p. 47). 

 

 Nesse sentido, pensaremos então sobre os impactos da Covid-19 na educação infantil 

brasileira, assim como o agravamento de questões que já assolavam nossa sociedade 

anteriormente, entendendo como a pandemia atingiu de maneira diferente determinadas 

parcelas da população.  

 O acesso à educação já acontecia de maneira desigual no Brasil, devido a diversos 

fatores como: políticas públicas que garantam o acesso, transporte público, vagas na escola 

mais próxima, interesse escolar e etc. Assim como a questão das macrorregiões brasileiras, o 

                                                 
35 O termo sindemia (um neologismo que combina sinergia e pandemia) não é tão novo assim. Foi cunhado pelo 

antropólogo médico americano Merrill Singer na década de 1990 para explicar uma situação em que “duas ou mais 

doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças”. “O impacto 

dessa interação também é facilitado pelas condições sociais e ambientais que, de alguma forma, aproximam essas 

duas doenças ou tornam a população mais vulnerável ao seu impacto”, explica Singer em entrevista à BBC News 

Mundo (serviço em espanhol da BBC). Fonte: CEE/Fiocruz, 2020. Disponível em:  

https://cee.fiocruz.br/?q=node/1264. Acesso em: 29 nov. 2021. 

 

https://cee.fiocruz.br/?q=node/1264
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quesito raça/cor e a questão socioeconômica são fatores importantes a serem observados na 

exclusão escolar, agravada ainda mais no contexto pandêmico.  

Durante a pesquisa de campo realizada durante este trabalho, as entrevistadas não 

demonstraram a questão socioeconômica como o principal fato e afastamento das famílias da 

escola, contudo, é preciso levar em consideração que o município trabalhado nesta pesquisa é 

de pequeno porte, em média 9 mil habitantes, então pode ser que esses fatores não interferem 

com tamanha proporção como nos dados a seguir apresentados pelo Unicef36. 

 

A exclusão escolar afetava principalmente quem já vivia em situação mais 

vulnerável. A maioria fora da escola era composta por pretas(os), pardas(o) e 

indígenas. Proporcionalmente, a exclusão afetava mais as regiões Norte e 

Centro-Oeste. E, de cada 10 crianças e adolescentes fora da escola, 6 viviam 

em famílias com renda familiar per capita de até ½ salário mínimo. A 

desigualdade social presente em nossa sociedade se reproduzia ao olhar para 

a exclusão escolar. Então chegou a pandemia da Covid-19. E a desigualdade 

e a exclusão se agravaram ainda mais. Com escolas fechadas, quem já estava 

excluído ficou ainda mais longe de seu direito de aprender. E aqueles que 

estavam matriculados, mas tinham menos condições de se manter aprendendo 

em casa – seja por falta de acesso à internet, pelo agravamento da situação de 

pobreza e outros fatores – acabaram tendo seu direito à educação negado 

(UNICEF, 2021, p. 5).  

 

 A pesquisa do Unicef, demonstra que durante a pandemia Covid-19, a porcentagem de 

crianças e adolescentes fora da escola aumentou demasiadamente, o que é extremamente 

preocupante para a educação brasileira, a qual corre o risco de voltar aos mesmos índices de 

frequência do passado, antes das legislações e das políticas públicas que protegem a educação 

brasileira.  

 

Em novembro de 2020, mais de 5 milhões de meninas e meninos de 6 a 17 

anos não tinham acesso à educação no Brasil. Desses, mais de 40% eram 

crianças de 6 a 10 anos, faixa etária em que a educação estava praticamente 

universalizada antes da pandemia. Os números são alarmantes e trazem um 

alerta urgente. O País corre o risco de regredir mais de duas décadas no acesso 

de meninas e meninos à educação (UNICEF, 2021, p. 5). 

 

 A educação que corresponde à idade de 6 a 10 anos foi a que recebeu mais atenção e 

respaldo governamental ao longo dos anos, correspondente aos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, por isso o fato dela estar praticamente universalizada antes da pandemia e de 

                                                 
36  UNICEF: chamava-se Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância – em inglês, 

United Nations International Children's Emergency Fund. Atualmente tem o nome de Fundo das Nações Unidas 

para a Infância, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: unicef.org; Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/perguntas-frequentes. Acesso em: 29 nov. 2021, 
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atualmente 40% das crianças fora da escola serem dessa faixa etária é extremamente 

preocupante para o cenário brasileiro, pois sim, representa retrocesso.  

 A parcela da população que mais se encontravam excluída das escolas eram as faixas 

etárias correspondentes à Educação Infantil, 4 e 5 anos e ao Ensino Médio, de 15 a 17 anos, 

devido ao fato de que a escolarização obrigatória dessa faixa etária foi estabelecida apenas em 

2009, como apresentamos na primeira seção deste trabalho.  

  

No Brasil, estima-se que quase 1,1 milhão de crianças e adolescentes em idade 

escolar obrigatória estavam fora da escola em 2019, segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). A maioria nas faixas 

etárias de 15 a 17 anos, idade na qual todos deveriam estar cursando o Ensino 

Médio, e de 4 e 5 anos, que corresponde à Pré-Escola, segundo grupo etário 

da Educação Infantil (UNICEF, 2021, p. 11). 

 

 Outro fator que contribui para a desigualdade do acesso escolar é o fato de que muitas 

famílias vivem em áreas rurais e dependem das políticas públicas e sociais que permitam o 

acesso das crianças e também das famílias, ao espaço escolar, como o transporte, por exemplo, 

importante fator que determina o acesso ou não das crianças às escolas em meios urbanos.  A 

educação é direito constitucional de todos e dever do Estado, portanto o município precisa 

ofertar transporte para esta parcela da população, levando em consideração que a o não acesso 

à escola ocasiona impactos na vida das crianças e de suas famílias.  

 

As desigualdades de acesso a bens sociais, culturais e econômicos entre as 

áreas urbanas e rurais são bastante conhecidas, e a escola é, muitas vezes, o 

único lugar de convívio e socialização fora da família. A manutenção dessas 

desigualdades pode representar impactos importantes na vida de cada uma das 

crianças e das(os) adolescentes, de suas comunidades e de toda a sociedade 

(UNICEF, 2021, p. 20). 

 

 Dentro do contexto pandêmico o acesso das famílias das áreas rurais até o espaço escolar 

para a busca de atividades, para a manutenção do vínculo com a escola, devido à distância e a 

outras dificuldades encontradas ficou comprometido.  

Assim sendo, a situação das crianças e adolescentes da área rural em relação à 

escolarização durante a pandemia se agravou ainda mais, principalmente levando em 

consideração de que a exclusão escolar dessa população já era alta anteriormente. “Em todo o 

Brasil, crianças e adolescentes vivendo nas áreas rurais são as(os) mais afetada(o)s pela 

exclusão escolar. No ano de 2019, mais de 10% das crianças de 4 e 5 anos e de adolescentes de 

15 a 17 anos nessas localidades estavam fora da escola” (Unicef, 2021, p. 20). 
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 O Unicef chama a atenção para o fato de que as políticas que priorizam a educação 

fazem diferença quanto ao acesso das crianças e dos adolescentes no espaço escolar, dando a 

exemplo o Ensino Fundamental.  

 

[...] quando há priorização da oferta, como foi o caso do Ensino Fundamental 

por tantos anos, é possível minimizar as diferenças. As crianças em idades de 

6 a 14 anos, período que corresponde ao Ensino Fundamental, são as menos 

afetadas pela exclusão, e é também nessa faixa etária que se verifica a menor 

diferença percentual entre as crianças que vivem nas áreas urbanas e nas áreas 

rurais (UNICEF, 2021, p. 20). 

 

 O que nos concretiza a importância de investimento e de atenção na educação em todos 

os seus níveis, demonstrando que as políticas fazem efeito. Portanto, há a necessidade da 

criação de políticas públicas, programas e projetos que visem o acesso à educação após o 

contexto pandêmico, políticas afirmativas que diminuam as diferenças do acesso entre a 

população branca e preta, ou entre as da área rural e urbana.  

 

Crianças e adolescentes pretas(os), pardas(os) e indígenas são as(os) mais 

atingidas(os) pela exclusão escolar. Juntos, elas(es) somam mais de 70% entre 

aquelas(es) que estão fora da escola. É sabido que suas trajetórias escolares 

também são marcadas pela exclusão: as reprovações e a distorção idade-série 

incidem sobre negras(os) e indígenas muito mais do que sobre brancos. Não é 

surpreendente constatar que essas parcelas da população estejam mais fora da 

escola do que a população branca (UNICEF, 2021, p. 26).  

 

 Também existe uma forte relação entre a pobreza e a exclusão escolar, sobretudo quando 

levamos em consideração o fato de que a maioria dos que vivem com renda domiciliar per 

capita de até ½ salário mínimo são as famílias pretas, pardas e indígenas, correspondentes a 

61,9%, segundo o Unicef, (2021) e são eles que mais estão afastados da escola.  

 No quesito Educação Infantil, entre as 384.475 famílias com crianças de 4 e 5 anos fora 

da escola, 225.825 (58,7%) têm uma renda per capita de até ½ salário mínimo, enquanto 3.312 

(0,9%), de mais de três salários mínimos, também segundo o Unicef (2021).  

 

Os resultados da pesquisa, somados aos dados aqui apresentados, evidenciam 

mais uma vez que é preciso intervir para alterar a situação de escolarização ou 

de desescolarização de crianças e adolescentes no Brasil, e que isso não se fará 

apenas esperando o tempo passar, de modo que as crianças e adolescentes 

cresçam e não estejam mais contempladas nessas estatísticas. Trata-se de um 

projeto de futuro, que é construção da história e que se realiza no presente. Se 

o Brasil, cada um de seus estados, cada município, cada escola, cada família, 

cada criança e cada adolescente pôde conviver com a exclusão até aqui, o 

cenário imposto pela pandemia a intensifica e exige medidas que busquem o 

seu enfrentamento (UNICEF, 2021, p. 51). 
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 Esses dados são importantes para observarmos nesse momento quem são as crianças e 

os adolescentes que também foram os mais atingidos pela exclusão escolar durante o período 

de pandemia Covid-19, isso requer uma atenção e um cuidado para os profissionais da 

Educação, da Saúde e da Assistência Social a fim de que pensem e tracem estratégias para o 

enfrentamento da exclusão escolar no momento de reabertura das escolas.  

 Além disso, também existem os impactos que os fechamentos e o afastamento das 

crianças e dos adolescentes da escola ocasionaram sobre o desenvolvimento das crianças e dos 

adolescentes, no quesito aprendizagem, socialização. 

 

É evidente o impacto que o fechamento das escolas tem sobre a aprendizagem, 

o bem-estar e a saúde geral das crianças e dos adolescentes. Quanto mais 

tempo as crianças e os adolescentes permanecerem fora da escola, 

principalmente aqueles que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade, menor será a probabilidade de retornarem. [...] Assim, 

estima-se que mais de 5,5 milhões de crianças e adolescentes tiveram negado 

seu direito à educação em 2020 (UNICEF, 2021, p. 7). 

 

 O Unicef nos alerta para a dificuldade que será trazer essas crianças e esses adolescentes 

novamente ao ambiente escolar, sobretudo aqueles que já estavam sujeitos a se afastarem da 

escola por outros contextos, esse fator exigirá muita mudança de estratégias para os 

profissionais envolvidos nesse período de volta às aulas e da busca ativa desses alunos.  

 A situação em que as crianças e os adolescentes, assim como suas famílias se encontram 

precisarão ser observadas no momento em que elas retornarem ao espaço escolar, as 

consequências causadas pela pandemia precisarão ser levadas em consideração, assim como os 

desafios que a pandemia da Covid-19 proporcionou para essa população. Esta é uma ação que 

poderá ser realizada para a prevenção do abandono escolar das crianças e adolescentes que 

retornaram, assim como para a busca ativa dos que não.  

 

Situações de crises e emergências podem agravar a condição de 

vulnerabilidade socioeconômica de muitas famílias, o que pode levar a um 

aumento dos índices de abandono e evasão escolar, maior exposição a 

violência doméstica, física e sexual, maior risco de gravidez na adolescência, 

e interrupção de serviços essenciais, como vacinação, alimentação escolar, 

apoio à saúde mental e psicossocial, e proteção integral à criança e ao 

adolescente. Apesar dos esforços para organizar atividades remotas para a 

continuidade das aprendizagens, milhões de crianças e adolescentes não foram 

alcançados, perderam o vínculo com a escola e correm o risco de abandonar a 

educação definitivamente (UNICEF, 2021, p. 7).  

 

 Todas essas consequências expostas acima precisarão ser analisadas pela rede de 

serviços que protege as crianças e os adolescentes no momento pós-pandêmico, ou de volta às 
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aulas, como estamos vivendo atualmente. O fortalecimento do sistema de garantia de direitos 

precisará ser trabalhado, pois a pandemia não afetou apenas um setor de nossas vidas, mas sim 

todos e potencializado nas famílias em situação de vulnerabilidade social.  

 

As políticas públicas de proteção integral às crianças e aos adolescentes 

precisam, neste momento, ser ativadas e amplificadas. Trata-se da 

mobilização intersetorial, da sociedade civil e de cada família. As políticas de 

transferência de renda nos cenários da exclusão escolar são essenciais e, neste 

momento de pandemia, isso parece ficar ainda mais evidente. A proteção 

contra a violência doméstica, que recai sobre crianças e adolescentes com mais 

intensidade durante os momentos intermitentes de isolamento social que o 

Brasil tem vivido durante a pandemia, também precisa ser incrementada por 

meio da divulgação de campanhas e do fortalecimento das parcerias com a 

assistência social e a saúde. (UNICEF, 2021, p. 54).  

 

 Assim como tratado anteriormente no item 3.2 desta seção, a parceria entre diversas 

categorias profissionais é essencial para o enfrentamento das consequências causadas pela crise 

sanitária, humanitária e política a qual estamos vivenciando, esta é uma das estratégias que o 

Unicef nos apresenta, pois ela permite o olhar para todas as questões que envolvem a vida da 

criança, do adolescente e de sua família, possibilitando assim o encaminhamento dos mesmos 

para os setores do qual necessitarem.  

 Esse tipo de estratégia facilitaria a volta da criança e da família para o ambiente escolar, 

assim como um atendimento às suas necessidades e a elaboração de políticas e programas que 

atendessem a elas.  

 Outro tipo de estratégia proposta pelo Unicef e que pode ser tomada pelas escolas em 

um momento como este, é a comunicação comunitária, que diz respeito a divulgação de vagas 

escolares, além de encontrar as famílias, dentro das condições sanitárias possíveis, para 

realização de debates e explanações sobre a importância da educação, da escolarização e qual 

o seu propósito. 

 

A organização de campanhas públicas para a realização de matrícula a 

qualquer momento do ano letivo, com a utilização de mídias como o rádio, a 

TV e as redes sociais, e também os encontros em praças e parques, quando 

isso for possível, podem ser um estímulo ao ingresso ou ao retorno à 

escolarização e, ainda, desencadeadores do debate de toda a sociedade sobre 

a importância da escolarização na idade certa, o que não é pouco (UNICEF, 

2021, p. 53).  

 

Essa é uma estratégia que pode ser tomada durante o período de volta às aulas, contudo, 

que também pode ser utilizada e reformulada para ser uma atividade frequente proporcionada 

pela escola e outros setores, porque a aproximação com a família levando esse debate sobre a 
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importância da escolarização entra na questão apresentada dentro da entrevista, sobre os pais 

não se aproximarem do que significa o projeto pedagógico da escola, portanto, esse espaço é 

importante para a valorização e a garantia do acesso escolar.  

A pandemia da Covid-19 certamente acarretou mudanças e consequências arrasadoras 

para o século XXI e que perdurará ainda por algumas décadas. O âmbito educacional foi 

fortemente atingido, provavelmente como nunca antes, o que refletirá em demasia em outros 

setores da sociedade, pois a educação, em todos os níveis, constitui o tipo de sociedade em que 

se vive.   

 

A longo prazo, a interrupção das práticas educacionais impacta 

profundamente o desenvolvimento de uma geração, acarretando o aumento 

das desigualdades e dos contrastes sociais. [...] Em qualquer emergência ou 

crise humanitária, as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a 

reabrir. O fechamento das escolas somente deve ser considerado quando não 

houver outras alternativas (UNICEF, 2021, p. 8). 

 

 Nesse sentido, medidas precisarão ser tomadas para a diminuição desses impactos, 

assim como de suas consequências. Durante o período de volta às aulas, as famílias precisam 

estar envolvidas nas estratégias, tanto para a questão do desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças, como também para as medidas de prevenção.  

 O setor público precisa se comprometer em fornecer condições seguras e favoráveis para 

o retorno das crianças à escola, pois de forma segura as escolas podem permanecer abertas e o 

enfrentamento das desigualdades do acesso, da defasagem ocasionada pela pandemia Covid-19 

e o estreitamento da relação família e escola podem começar a acontecer e continuar 

acontecendo o quanto antes.  

 Contudo, uma atenção e um cuidado precisam ainda serem tomados, devido ao forte 

negacionismo do governo federal brasileiro e uma crescente população antivacina, o Brasil 

possui até o momento 62,4% de sua população adulta com uma imunização completa (Gazeta 

do Povo, 2021), levando em consideração que muitos adultos não possuem interesse em se 

vacinarem e o país possuem doses necessárias para todos no momento. 

 Assim como no Brasil, outros países do mundo também estão sofrendo com essa 

questão, ou de adultos que não querem se vacinar, ou de falta de vacinas, como é o caso da 

África do Sul, espelho de todo o continente africano.   

 A falta de uma porcentagem significativamente alta da população mundial vacinada 

deixa a sociedade sujeita à mutação do vírus, ou seja, o surgimento de variantes e foi exatamente 

o que aconteceu. 
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O virologista camaronês John Nkengasong fez um duríssimo prognóstico em 

março. “A Europa está tentando vacinar 80% dos seus cidadãos [vacinou algo 

como 70%]. Os Estados Unidos querem vacinar toda a sua população 

[vacinaram 69%]. Acabarão a vacinação, imporão restrições às viagens e 

então a África se tornará o continente da covid-19”, profetizou Nkengasong, 

diretor dos Centros Africanos para Controle e Prevenção de Doenças A UE e 

os EUA anunciaram na sexta-feira o fechamento de suas fronteiras a voos 

procedentes do sul do continente africano após a detecção em Botswana e na 

África do Sul da variante ômicron, uma nova versão do coronavírus com mais 

de 30 mutações muito preocupantes. Nkengasong acertou. O mundo se pôs 

em guarda (ANSEDE, 2021).  

 

 Esse acontecimento nos escancara mais uma vez que as desigualdades sociais são sim 

fator de vulnerabilidade e risco para contaminação da Covid-19, inclusive as primeiras a serem 

atingidas pelas variantes. Segundo a notícia escrita por Ansede (2021), apenas três em cada 100 

pessoas foram completamente vacinadas contra a Covid-19 nos países mais pobres do planeta, 

de acordo com a contagem da Universidade de Oxford, apesar de vacinas seguras e eficazes já 

existirem há quase um ano.  

 

Na África, o número de vacinados é de 7%, embora haja países onde 

praticamente ninguém viu uma agulha, como Burundi (0,0025%), República 

Democrática do Congo (0,06%) e Chade (0,42%). A situação mundial é um 

barril de pólvora, também para os mais ricos. O vírus não para de sofrer 

mutações, ao cometer erros ao se multiplicar, de modo que cada paciente, com 

até um trilhão de vírus dentro do corpo, aumenta as chances de surgirem ao 

acaso versões mais contagiosas ou virulentas do patógeno (ANSEDE, 2021).  

 

 Pesquisadores chamam atenção para o fato de que a não vacinação em massa da 

população mundial, em todos os continentes, promove ambientes férteis para a mutação do 

vírus e o surgimento de variantes. Portanto, é um momento em que os países ricos precisam 

investir na vacinação completa dos países mais pobres do mundo também, inclusive para se 

protegerem, assim como em campanhas para a vacinação em massa que caminhem contra o 

negacionismo instalado em nossa sociedade do século XXI.  

 

O biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, 

esgoelou-se nos últimos meses denunciando a desigualdade na vacinação. 

“Todos os dias são administradas seis vezes mais doses de reforço [a terceira 

injeção nos países ricos] do que primeiras doses nos países de baixa renda. É 

um escândalo que deve terminar já”, proclamou há duas semanas. “Não faz 

sentido dar doses de reforço a adultos saudáveis ou vacinar crianças quando 

profissionais de saúde, idosos e outros grupos de alto risco em todo o mundo 

ainda estão esperando pela primeira dose”, alertou o etíope. “Ninguém está a 

salvo até que estejamos todos a salvo”, sentenciou (ANSEDE, 2021).  

 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-07/nosso-objetivo-e-imunizar-60-da-populacao-africana.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-06-21/na-africa-esta-so-comecando.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-11-26/nova-variante-do-coronavirus-detectada-na-africa-do-sul-acumula-mais-de-30-mutacoes.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-11-18/covid-19-acelera-aparicao-de-superbacterias-e-abre-caminho-para-a-proxima-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-11-18/por-que-a-vacina-contra-a-covid-19-nao-impede-a-transmissao-do-virus.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-11-18/por-que-a-vacina-contra-a-covid-19-nao-impede-a-transmissao-do-virus.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-13/oms-nomeia-especialistas-encarregados-de-retomar-investigacoes-sobre-a-origem-do-coronavirus.html
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 A variante ômicron mostra o quanto a desigualdade social e econômica presente no 

mundo pode afetar a todos e o quanto é importante que haja investimento para a diminuição das 

mesmas, sobretudo em momentos como o que estamos vivenciando. O biólogo Iñaki Comas 

ressalta, “Por isso é importante investirmos em todos esses países: porque identificar ali é 

prevenir aqui” (Ansede, 2021). O estado de alerta proporcionado por esse momento, já que os 

estudos para detectar a periculosidade da nova face do vírus ainda estão sendo realizados, 

demonstra os efeitos da globalização e principalmente, a individualização fortemente presente 

em nossa sociedade atual.  

 Assim sendo, temos a confirmação de que a pandemia ainda não acabou e de que os 

cuidados necessários precisam continuar a serem tomados e se caso uma nova variante seja 

capaz de ocasionar o fechamento das escolas novamente, as estratégias encontradas até aqui 

precisarão continuar acontecendo, assim como a elaboração de novas.  

 A escola pode e deve ser um espaço de incentivo à vacinação em massa, tanto dos 

familiares, inclusive família extensa, quanto dos alunos em fase de serem vacinados, maiores 

de 12 anos de idade. Inclusive, a socialização das informações seguras e confiáveis sobre a 

pandemia também podem ser transmitidas para as famílias através da escola, sobretudo em 

relação aos cuidados que ainda precisam ser tomados e a ênfase constante ao fato de que a 

pandemia ainda não chegou ao fim.  

 

O apoio e o envolvimento das famílias são fundamentais para garantir que as 

medidas de saúde para a prevenção da Covid-19 estejam sendo aplicadas, 

desde a casa até a escola. A comunicação com as famílias é necessária para 

esclarecer como a escola está se preparando/se preparou para reabrir, que 

medidas estão sendo tomadas para prevenir o contágio, como podem colaborar 

com essas medidas, e também para evitar a disseminação de informações 

erradas sobre a pandemia (UNICEF, 2021, p. 25). 

 

 Todo esse contexto de incerteza nos expõe que os desafios são muitos e não estão perto 

de serem sanados, estamos apenas começando a entender os verdadeiros impactos que a 

pandemia Covid-19 deixará para nossa sociedade atual e futura. Contudo, algo que podemos 

observar com lucidez e certeza é o fato de que as desigualdades sociais são marcantes e 

determinantes em contextos como este, as populações mais vulneráveis são as primeiras a serem 

atingidas e as que sofrem as piores consequências.  

 Por esse motivo, nossa categoria profissional somada às outras possuem a obrigação de 

estudar estratégias de enfrentamento para essas desigualdades sociais e econômicas. O que está 

acontecendo com a África é exemplo puro de como nossa sociedade atual se constitui, visando 
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os direitos humanos e sociais apenas a quem pode pagar por eles. Como se deu com o direito à 

vida, o direito à alimentação, o direito à vacinação, o direito à educação.  

 Nossa luta é exatamente contra esse modelo de sociedade e de acordo com essa pesquisa, 

ela começa na Educação Infantil, na garantia do acesso, e na garantia do desenvolvimento 

integral das crianças, proporcionado com a eficiência desejada quando possui a presença da 

família. A intenção da educação integral dos indivíduos sociais é precisamente na construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária, que rompa com o individualismo e com o conceito 

de que só pode ter o direito à dignidade humana quem pode pagar por ela.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo de todo o percurso teórico da pesquisa tivemos acesso à trajetória histórica e 

social da infância e da criança, observando que mudanças importantes e expressivas 

aconteceram no âmbito do entendimento desses indivíduos como sujeitos de direitos e em uma 

situação peculiar de desenvolvimento, ao passo de que não poderão mais ser tratadas da mesma 

forma que os adultos, pois são crianças e possuem direito à infância e de se desenvolverem 

integralmente.  

Muitos avanços foram conquistados para esse público durante as últimas três décadas 

do país, contudo todos esses direitos conquistados sofrem ataques diariamente, principalmente 

pelo nosso governo atual, como retratado ao longo desta pesquisa, por isso uma atenção 

primordial precisa ser dada para a proteção e a garantia dos direitos da criança em nosso país. 

A respeito da família, também observamos as mudanças pela qual ela passou ao longo 

dos séculos até chegar aos dias atuais e ser entendida como um lugar que pode se constituir de 

diversas formas e que todas essas formas precisam ser respeitadas, mesmo que ainda haja muita 

resistência em se desapegar da família nuclear burguesia.  

Por esse motivo, a relação família e escola possui tensões desde os primórdios da 

educação, tensões que precisam ser superadas pela nossa sociedade atual, em prol e benefício 

das crianças e também dos adultos envolvidos no espaço escolar, principalmente em um 

contexto de pandemia Covid-19, o qual o mundo enfrenta desde março de 2020. 

O crescimento da desigualdade social, da fome, das pessoas em situação de 

vulnerabilidade, assim como da evasão escolar, da quantidade de crianças e adolescentes que 

tiveram seu direito à educação negado durante os últimos dois anos, mostra que todas as 

parcelas de nossa sociedade precisam ser cuidadas e observadas nesse momento.  

A pesquisa demonstra inclusive como a pandemia Covid-19 escancara todas as 

fragilidades do sistema capitalista, que estiveram presentes desde o seu surgimento, mas 

agravadas nesse contexto. Manifesta também quais foram os indivíduos sociais mais atingidos 

por ela, o verdadeiro grupo de risco: a população mais vulnerabilizada, da classe menos 

abastada, composta majoritariamente por pretos e pardos. O que elucida as consequências das 

raízes de nossa sociedade, os resquícios da colonização e do longo período de escravização em 

nosso país.  

A apreensão dessa realidade é necessária para a elaboração de estratégias de luta e de 

enfrentamento desses desafios em todos os âmbitos da sociedade, seja para a proteção da 
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família, o enfrentamento ao racismo, a diminuição das desigualdades socioeconômicas, seja 

para a proteção e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes deste país. 

Os impactos da pandemia Covid-19 para a relação família e escola e o desenvolvimento 

integral da criança são inegáveis, porém possíveis de serem reversíveis, caso haja muita 

colaboração entre Estado, família e sociedade civil e o fortalecimento de uma rede 

multiprofissional para trabalhar em prol do enfrentamento das dificuldades impostas e/ou 

agravadas pelo contexto atual. 

A superação desses desafios apenas será possível com articulação entre categorias 

profissionais e responsabilização do Estado, pois estamos enfrentando um momento em que 

todas as expressões da questão social foram agravadas para a população mais vulnerável.  

Reuniões entre a saúde, a educação, a assistência social e todos os setores que visam 

proteger e garantir direitos da população precisarão ser feitas para a elaboração de estratégias 

de enfrentamento e superação das necessidades sociais de nossa sociedade. Todos os níveis 

federativos: União, estados, Distrito Federal e municípios precisarão trabalhar em conjunto.  

Contudo, com um Governo Federal que massacra os direitos sociais de sua população, 

que não promoveu um enfrentamento adequado para a situação de pandemia e não possui 

nenhum interesse em ver a população de seu país vivendo bem, esse enfrentamento se torna 

ainda mais desafiador.  

Portanto, a sociedade precisa trabalhar em comunhão com as categorias profissionais, o 

Serviço Social tem como princípio estabelecido em seu Código de Ética somar forças aos 

movimentos sociais e da classe trabalhadora e é isso que precisamos fazer, pressionar o governo 

para que cuide de sua população e proporcione condições possíveis para a realização do 

enfrentamento das dificuldades sociais agravadas pela pandemia Covid-19.  

No âmbito da educação infantil, foco de nossa pesquisa, o investimento em uma equipe 

multiprofissional será necessário para que se possibilite a aproximação da família com a escola, 

observando sua realidade social e quais são os desafios enfrentados por ela, assim como a busca 

ativa das crianças que não tiveram acesso à educação durante o período de pandemia, e daquelas 

que não terão no período pós-pandemia, proporcionando a garantia do direito à educação, 

conquistado com muita força e luta.  

Este trabalho conseguiu atingir seus objetivos ao observar a trajetória histórica da 

criança e da família ao longo dos anos, principalmente no contexto brasileiro e também através 

da pesquisa de campo, materializando toda a teoria estudada. Foi possível apreender uma 

parcela da realidade brasileira, que faz enfrentamentos diários para a garantia de seus direitos, 
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inclusive à uma educação de qualidade e que preze pelo pleno desenvolvimento dos indivíduos. 

Apreendeu-se tamanha dificuldade encarada pela educação brasileira, a falta de investimentos, 

de projetos que permitam e proporcionem a participação concreta e concisa das famílias dentro 

das escolas.  

Através da pesquisa e campo, as participantes expuseram seus desafios diários, a 

necessidade de que as famílias entendam sua importância na vida escolar das crianças e como 

é um processo que precisa de mais atenção, de estratégias e políticas para sua concretização. 

Expuseram a parceria entre o serviço social e a escola como uma das táticas que podem ser 

adotadas para otimizar a participação das famílias, assim como o atendimento das necessidades 

sociais apresentadas por elas e pelas crianças. Somar forças é o caminho. 

Assim sendo, apesar de todos os desafios, a mensagem que essa pesquisa procura deixar 

é que ainda há tempo, existem sim muitas barreiras a serem ultrapassadas e é necessário um 

espírito de parceria e comunidade para lutarmos em prol de um bem comum: a saída da 

pandemia e a busca por uma sociedade melhor após ela.  

O Serviço Social tem associado a seu Projeto Ético Político Profissional o processo de 

construção de uma nova ordem societária, ou seja, de uma sociedade sem dominação, 

exploração de classe, etnia, gênero, sem discriminação e preconceito de qualquer forma, 

promovendo assim a defesa intransigente dos direitos humanos e um posicionamento em favor 

da equidade e justiça social.  

Pode parecer utópico diante do contexto em que vivemos atualmente, ainda mais durante 

um governo ultraneoliberal que procura destruir todos os direitos conquistados pela população 

brasileira ao longo de seus anos de república. Contudo, é exatamente nesse momento em que 

devemos somar forças para o enfrentamento da ordem societária capitalista que vivemos e que 

proporciona todo tipo de violação de direitos possíveis.  

É nosso dever como categoria profissional e como seres sociais, proteger e defender os 

direitos humanos e sociais! Defender o direito à educação de crianças e adolescentes, o direito 

à convivência familiar e comunitária, o direito à alimentação, à moradia, à uma vida digna!  

Por fim, desejamos que esse momento desafiador e marcante na história de nosso país 

seja um marco de enfrentamento e que nossa categoria profissional levante bandeiras e some 

estratégias em busca de uma transformação social que promova uma sociedade justa e 

igualitária para a nossa população. Ainda há tempo, só precisamos começar!  
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APÊNDICE I- QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

 

Formação profissional: 

Tempo de atuação profissional: 

Tempo na função atual na escola: 

 

1) Como você vê a educação infantil nos dias atuais? 

2) Como você vê o desenvolvimento integral da criança de 4 a 5 anos na educação infantil?  

3) Como são realizadas as atividades com as crianças de 4 e 5 anos na escola, segundo o 

Projeto Político e Pedagógico?  

4) Como você vê a família hoje?  

5)  Qual a sua opinião sobre a relação família e escola e como ela ocorreu durante o período 

de pandemia Covid-19?  

6) A situação socioeconômica foi determinante para a participação da família na escola dentro 

do período de pandemia Coivd-19? 

7) Quais estratégias vocês proporiam para o estreitamento entre a relação família e escola?  

8) Fale sobre o trabalho dos profissionais da educação infantil em tempos pandêmicos frente 

o desenvolvimento integral da criança. 
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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