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RESUMO 

 

Este é um trabalho teórico de cunho bibliográfico, que procurou trazer à tona um dos 

principais conflitos que aflige a Escola no tempo contemporâneo: a questão da disciplina. 

Procuramos fundamentos em autores que se debruçam sobre o tema a fim de promover uma 

reflexão crítica que pudesse dissipar com as disputas discursivas que polarizam atribuições de 

responsabilidade entre a família e a escola. Assim, o presente trabalho procurou tratar o tema, 

colocando em diálogo os vários pontos de vista implicados nessa questão. Ou seja; a ótica da 

criança que apresenta comportamentos anti-sociais, a perspectiva da Escola e seus 

profissionais que se queixam de uma suposta ausência de princípios sociais acarretando 

entraves ao trabalho pedagógico, além da visão da família, que na maioria das vezes é a 

principal acusada pelo comportamento inadequado de suas crianças. 

Palavras-chave: Indisciplina, Família, Escola, Sociedade. 



8 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO........................................................................................................................09

CAPÍTULO I - LIMITES: DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS ENTRE ESCOLA E 

FAMÍLIA..................................................................................................................................13 

CAPÍTULO II - CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A FAMÍLIA: ALGUMAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA ENTENDERMOS A CONDIÇÃO INFANTIL NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO...............................................................................................................20 

CAPÍTULO III - CONTEXTUALIZANDO MINHAS INQUIETAÇÕES............................27 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................................34 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................................36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos atrás, quando fiz o curso Normal de formação de professores, ao longo 

de meus estágios, tive a oportunidade de aproximar-me da rotina de uma escola de ensino 

básico e vivenciar o trabalho cotidiano das suas professoras. Sempre tive um olhar atento à 

conduta do/a professor/a e sua relação com a criança estigmatizada como “levada”. A 

observação atenta dessa experiência de estágio me conduziu às perguntas que procurei refletir 

ao longo desse trabalho de conclusão de curso, ou seja: por que a criança se comporta de 

forma “indisciplinada”? Por que desrespeita e testa tanto seu professor? Existiria um culpado 

para esse tipo de conduta? Porque na maioria das turmas e escolas, podemos observar a 

existência de crianças mais agitadas e desobedientes?  

Com pouco tempo de experiência como professora de Educação Infantil, já tive alunos 

com comportamentos considerados inapropriados para a escola, alunos cujos pais, ao serem 

chamados pela escola para conversar sobre o comportamento inadequado de seus filhos, 

alegam estarem “surpresos” posto que “em casa eles não são assim”.  

Refiro-me a alunos que muitas vezes estudam desde o berçário, na mesma escola, e 

seus professores apresentam queixas recorrentes sobre seus comportamentos. Será que quando 

esses pais alegam que a criança “não é assim em casa” e afirmam “que ela é comportada”, 

estão enxergando seus filhos como eles realmente se comportam? Ou talvez, seja porque esses 

pais permitem à criança fazer tudo que lhe convém, pois, fazendo suas vontades, não teriam 

que lidar com as consequências de comportamentos inadequados, tais como; pirraças, 

malcriações, etc. que os incomodariam e demandariam atitudes que preferem evitar? Desse 

modo, a criança estaria sempre “comportada” em casa e na rua não, porque, na rua, as pessoas 

nem sempre irão fazer suas vontades. Será que esses pais estão fazendo o bem para a 

educação dessas crianças? Que valores de convívio social estariam ensinando para seus 

filhos?  
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Parto da suposição de que isso ocorre porque os pais de hoje estão tão ocupados com 

suas demandas de trabalho que acabam reduzindo o tempo de dedicação para a educação de 

seus filhos, esquecendo-se, na correria do dia a dia, que são responsáveis pela formação 

primária de suas crianças e não podem delegar essa função unicamente a escola ou ao 

professor.  

Optei por aprofundar-me nesse tema a fim de tentar fundamentar minhas percepções 

iniciais, ou mesmo refutá-las, pois o que percebi no contexto escolar, foi um desencontro 

entre Família e Escola em que muitos pais ocupados com suas demandas profissionais e 

pessoais acabam por delegar à Escola funções que deveriam ser desempenhadas por eles, ao 

mesmo tempo em que muitos professores encontram-se estressados por vivenciarem um 

cotidiano de alunos sem limites. 

Como resultado desse desencontro, entre Família e Escola; deparamos com 

professores estressados por terem que acumular suas funções, tendo que dar conta dos 

conteúdos escolares e estabelecer limites para seus alunos, pois estes estão vindo de casa, sem 

os princípios básicos para uma convivência cuja alteridade se constitui elemento ético 

imprescindível para o convívio nas relações sociais! 

Nesse sentido esse trabalho se interroga: Quem deve oferecer à criança os limites para 

uma convivência mais ética? Até onde a escola é responsável por esses limites que parecem 

não terem sido estabelecidos pelos pais? 

Esses breves relatos de minha experiência acompanhados de minhas indagações 

iniciais me conduziram ao tema do presente estudo que foi escolhido a partir das necessidades 

vivenciadas por muitos professores, em sala de aula, que se vêem numa condição de aporia 

entre educar crianças que chegam à escola com padrões de comportamentos que sequer são 

capazes de distinguir noções de desrespeito e limites nas relações interpessoais.  

Numa primeira impressão, isso parece ocorrer porque nos dias de hoje os pais têm 

cada vez mais dificuldade em educar seus filhos, por motivos diversos como a falta de tempo 

ou até mesmo por não saberem como proceder em certas situações e acabam delegando a 

responsabilidade de estabelecer limites para a escola, tornando a responsabilidade maior para 
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o professor que muitas vezes, também, se vê despreparado para tal função tão importante na 

vida da criança. 

Com base nessas considerações optei por um estudo teórico que me dê suporte para 

compreender melhor esse fenômeno que tanto angustia o exercício profissional de boa parte 

dos professores e que deve ser tratado de forma crítica para não corrermos o risco de 

buscarmos explicações reducionistas que não contribuem para uma mudança desse contexto. 

Nesse sentido tomei como principal objetivo desse trabalho, analisar e identificar, nas 

vozes de especialistas e estudiosos do tema, qual o papel da Escola e qual o da Família na 

construção dos limites na Educação Infantil e as conseqüências da ausência dos mesmos para 

a vida das crianças em sociedade. 

Além desse objetivo norteador de minhas reflexões, me dispus a especificar algumas 

questões a fim de balizar minhas discussões: identificar o papel da escola e da família na 

formação da criança; identificar o que são limites e discutir a importância destes na 

construção de valores éticos e morais na formação da criança; verificar qual a função da 

escola e dos pais nessa construção. 

Assim, o presente trabalho tratará o tema, procurando colocar em diálogo os vários 

pontos de vistas implicados nas questões que me propus abarcar. Ou seja; a ótica da criança 

que apresenta comportamentos anti-sociais, a perspectiva da Escola e seus profissionais que 

se queixam de uma suposta ausência de princípios sociais acarretando entraves ao trabalho 

pedagógico, além da visão da família que na maioria das vezes é a principal acusada pelo 

comportamento inadequado de suas crianças. 

Entendo que este trabalho demanda uma discussão mais ampla e profunda em busca 

de soluções para todos os envolvidos, pois não se trata de um problema que atinge somente os 

lares e as escolas, mas a sociedade como um todo. Nesse sentido, o presente estudo almeja 

ressaltar a importância da parceria entre família e escola em todo o processo da aprendizagem 

e formação da criança posto que esta seja parte constituinte da sociedade. 

Como percurso metodológico, pretendo realizar pesquisa sobre outros trabalhos 

relacionados ao tema; realizar pesquisa em livros e artigos, a fim de analisar e discutir a forma 

como os limites são construídos pela criança. 
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Por essas vias aqui apresentadas, o presente estudo almeja ressaltar a importância da 

parceria entre família e escola em todo o processo da aprendizagem e formação da criança, 

procurando refletir sobre como deve se constituir limites no processo de formação da criança 

partindo de concepções de infância, ou seja, se mediante as imposições do meio sobre a 

criança, concebendo-a como “infante” (aquele que não tem voz) passivo, ou através de um 

processo de construção, em que a criança é essencialmente ativa, capaz de produzir sentidos 

próprios com a vida. Por fim, este trabalho procura mostrar a importância dos limites no 

cotidiano da Educação Infantil e suas implicações na vida futura das crianças. 
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CAPITULO I 

LIMITES: DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA 

 

Em nossos dicionários a palavra limite, geralmente, vem sucedida do seguinte verbete: 

“ponto que não se deve ou não se pode ultrapassar”.  Nos últimos anos a sociedade, em geral, 

e os educadores, em especial, têm se preocupado muito com a questão dos limites. Mas, 

afinal, o que são limites? A explicação dicionarizada seria suficiente para explicar o conceito? 

Entendo que os verbetes expressos nos dicionários nos oferecem alguns indícios para 

pensarmos conceitualmente a palavra, mas o fato é que esse termo, cada vez mais, vem sendo 

apontado pelos profissionais de educação como um consistente entrave ao trabalho 

pedagógico, demandando uma discussão mais ampla e profunda em busca de soluções que 

extrapolam as explicações dicionarizadas. 

Segundo Castro (2012), estabelecer limites é oferecer à criança ou ao adolescente os 

extremos, a fronteira até aonde ela pode ir. Para esse autor, determinar essa fronteira é dever 

inicialmente, dos pais e, posteriormente, também dos educadores das instituições escolares. 

A convivência social exige limites e respeito ao outro, considerações e concessões, 

atitudes desconhecidas para as crianças que ainda não internalizaram essas noções básicas e 

por isso não conseguem lidar com a frustração que se estabelece entre aquilo que desejam e as 

fronteiras do que é possível, desafios necessários para a vida em sociedade. 

Sabemos que a família é a primeira fonte formadora na vida social da criança, 

iniciando-a na descoberta das primeiras lições da vida. Porém, com as atuais atribulações 

cotidianas, a estrutura familiar já não funciona da mesma forma que tempos atrás. Os pais 

trabalham fora para o sustento da família e com isso, sentem-se culpados por sua ausência 

tentando supri-la com bens materiais, com uma espécie de “pedagogia do tudo pode”. 
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Em seus estudos Rossini (2002) reafirma essa hipótese. Para esse autor, nos últimos 

anos, a sociedade passou por transformações intensas e muito rápidas que refletiram nas 

relações familiares. Hoje os pais trabalham mais e passam menos tempo com os filhos 

deixando-os em creches por um longo período e por causa do pouco tempo que passam com 

eles, acabam permitindo à criança fazer o que quer para suprir esse distanciamento, sendo 

mais permissivos aos desejos infantis, com isso, a criança não consegue distinguir o certo do 

errado, achando que pode tudo. 

Pautada na leitura de Rossini (2002) arrisco dizer que o problema do desrespeito às 

regras e a falta de limites vem se intensificando quer no ambiente familiar, quer no escolar, 

criando uma grande preocupação para pais e professores sobre quais caminhos tomar, quais 

práticas educativas seguir. Essa questão não pode mais ser deixada de lado na formação da 

criança, precisa ser discutida e analisada, pois a falta de respeito às regras prejudica a 

formação da criança para uma vida mais ética em sociedade.  

Segundo Furtado (2009): 

[...] respeitar regras é a base para uma vida em sociedade, a pessoa sem 

limites em suas ações apresentará dificuldade para viver em grupo. Para 

muitos, o conflito é tão regressivo que a pessoa não percebe onde está o seu 

limite e onde começa o do outro. (p. 39). 

Para Furtado (2009) , limites são regras, combinações, atitudes que determinam aquilo 

que se pode ou não fazer, incluindo o reconhecimento de que nossos atos têm consequências. 

Diante desse problema que tanto nos inquieta, é preciso que estejamos mais seguros 

em relação ao modo de educar ao invés de procurar um culpado. Alimentar esse jogo de: “de 

quem é o erro?”, não levará a lugar algum, senão gerar cada vez mais, um ambiente hostil: de 

um lado o professor não toma atitude com relação à questão – por considerar “não ser este o 

seu papel”, do outro, a família atribulada, se exime dessa responsabilidade delegando-a à 

escola.  

A noção de limites é algo que o sujeito constrói ao longo da vida, e para isso é muito 

importante o papel da família. Se a família se exime de responsabilidades nesta tarefa, 

delegando para a escola e para a sociedade a parte que lhe caberia nesse processo, acaba 

gerando conflitos a respeito das atribuições de cada instância social. Diante desses conflitos e 



15 

 

 

 

das dificuldades de estabelecer diálogos que possam chegar a um ponto comum, surge uma 

espécie de “caça aos culpados”. 

Se, por um lado, encontramos famílias que pressionam as crianças com excesso de 

limites e de ordens, outras, ao contrário, sequer apresentam valores sociais aos seus filhos. E 

isso se dá por diversas razões. A razão mais apontada pelos pais é aquela velha e conhecida 

justificativa aqui já citada de que teriam pouco tempo junto aos seus filhos devido à carga 

horária de trabalho. Por isso, optam por evitar atritos e brigas no pouco tempo que dispõem 

para estarem juntos. Outra justificativa muito comum, seria a de que depois de um dia 

exaustivo de trabalho, não se tem energia, paciência para explicar o que é certo ou não. Além 

dessas, muitos pais perderam suas referências educativas, pois o modelo no qual foram 

educados já não serve para lidar com a geração atual, cada vez mais independente e provida 

de argumentos.  

Assim, ao escolherem “boas” escolas para seus filhos, essas famílias intentam 

recuperar um processo que em tempos passados “vinha de casa”, transferindo para a 

instituição escolar, supostamente competente, a responsabilidade pela educação e pela plena 

formação de limites da conduta de seus filhos. Essa lacuna da presença parental no processo 

de educação dos filhos, somada ao acumulo de funções delegadas à escola fazem com que 

tanto as crianças quanto os jovens se deparem com a falta de referências das noções de 

comportamento e limites necessários para uma vida social mais ética.  

Educar dá trabalho! É uma tarefa a ser iniciada já no nascimento da criança, sendo 

tarefa dos pais transmitirem os primeiros fundamentos do que é certo e do que é errado. 

Posteriormente, em parceria com a escola, essas noções serão mais bem elaboradas e, 

sobretudo, nortearão as regras e os limites nas condutas em grupos sociais; preparando as 

crianças para viverem socialmente integradas e conscientes de seus papéis sociais, tornando-

se cidadãos éticos. 

Para a criança ter um bom relacionamento familiar e ter um bom ambiente escolar, ela 

necessita de experiências alteritárias que lhe possibilite a diferenciação entre “eu e o outro”. 

Essas experiências se dão quando estabelecemos vínculos afetivos emocionais e sociais, tendo 

como base uma conexão com o ambiente familiar e escolar. Estes aspectos são fundamentais 

para a constituição de vínculos afetivos. 
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Um grande desafio para as famílias de hoje em dia é saber como estabelecer limites 

para o comportamento de seus filhos, quais atitudes devem estimular, quais devem ser 

restringidas e qual o melhor modo de transmitir-lhes valores morais, enfim, como sedimentar 

neles a base de uma futura conduta ética. Alguns pais têm medo de dizer não aos seus filhos, 

receiam estarem fazendo o mau para eles, e acabam sendo muito permissivos por 

confundirem a permissividade com demonstração de afeto enquanto outros pecam por excesso 

na imposição de disciplina. 

Autores dedicados ao tema do presente estudo, como Schettini (1998), Tiba (2006), 

Zagury (2008), Maldonado (1987) e Rossini (2002), são unânimes ao afirmar que a educação 

se processa através do estabelecimento dos limites o que não significa uma imposição 

disciplinar rígida.  

De acordo com Rossini (2002), estabelecer limites é ensinar que as pessoas não podem 

fazer tudo que querem. A partir daí as crianças passam a entender que existem outras pessoas 

no mundo e que seus direitos terminam onde começa o direito das outras. Dessa forma, os 

limites contribuem para a formação do caráter e ajudam a criança a conviver em sociedade, 

exercendo seu pleno papel de cidadão. 

Ainda segundo Tiba (2006), a sociedade praticamente nada ensina, somente sinaliza as 

regras que deverão ser obedecidas, na esperança de que cada cidadão tenha preparo suficiente 

(familiar e escolar) para viver de acordo com suas leis que estão escritas, e as contravenções 

são punidas. 

Com Cristophori (2005), constatamos o quanto, atualmente, a educação está 

enfrentando dificuldades em relação ao comportamento dos alunos na escola. E essas 

dificuldades são, cada vez, maiores devido a pouca participação dos pais na vida escolar dos 

seus filhos. 

Para educar uma criança é necessário que estejamos preparados para os erros e acertos, 

tanto em relação aos pais quanto professores. Errar faz parte da nossa condição humana, resta-

nos saber usar os erros como lição de vida. Não existe manual de instruções que torne a 

criança um modelo ideal. 
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Os limites existem para ajudar as crianças a conviverem com o mundo, estarem 

preparadas para lidarem com as adversidades. 

Zagury (2000) mostra que os pais precisam entender que dar limite é importante. Para 

uma educação plena é necessário saber quando e como dizer: não. Porém, esse não, deve vir 

sempre seguido de uma justificativa, isso ajuda a criança a entender melhor e a estruturar sua 

personalidade. Compreendendo a importância dos limites na sua vida. Os limites devem estar 

bem explícitos para que ela entenda o seu valor. 

Para Cristophori (2005), o modo como os pais criam seus filhos tem enorme 

importância sobre o desenvolvimento e sobre o tipo de pessoas que eles vão ser. O 

estabelecimento de regras no convívio familiar precisa vir acompanhado de um clima afetivo 

e da compreensão das regras de convivência social, pois só dessa forma a criança poderá 

construir seu próprio código de conduta, favorecendo uma consciência moral, pautada em 

uma lógica socialmente aceita, para que quando essa criança tiver que decidir, saiba como e 

porque está tomando determinados caminhos ou decisões.  

Como espaço de convívio social, a família desempenha papel fundamental no processo 

dos limites infantis. Entretanto, Schettini (1998) ressalta que o medo de ter filhos frustrados é 

tão grande, que os desconfortos expressados pelos filhos sensibilizam os pais a tal ponto que 

decisões e normas estabelecidas são anuladas, contanto que desapareçam as evidências do 

sofrimento. Acontece que as crianças se aproveitam desse recurso para alterarem 

determinações dos pais e conseguirem prazeres e benefícios que, de outra forma, não 

conquistariam. 

Zagury (2008) recomenda que; sempre que a criança tiver atitudes corretas, devemos 

ressaltar esse fato. É bem comum que os pais envolvidos em suas atividades do dia a dia, 

lidando com tantos problemas e com a falta de tempo, esqueçam de elogiar as atitudes 

positivas dos filhos, e só se lembrem de criticá-los quando fazem algo negativo. Assim, as 

crianças ficam com a sensação de que não vale à pena fazer as coisas certas, pois seus pais só 

ressaltam o que fazem de errado e dão mais atenção as crianças quando elas fazem isso. A 

criança precisa passar por frustrações também, só assim ela saberá lidar com os problemas e 

conseguirá solucioná-los sozinha, entendendo que nem sempre o querer é possível 
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Quanto a isso, Tiba (2007) afirma: 

Os pais têm de ser coerentes e não permitir que os filhos façam em casa o 

que não poderão fazer na sociedade; ao contrário, devem exigir que já façam 

em casa o que terão de fazer fora de casa. Têm que ser constantes, isto é, 

uma vez dito não, este não deve ser mantido, não ser transformado em sim. 

Pois quem quebra a disciplina dos filhos geralmente são os pais que não 

aguentam manter um não diante da pressão dos filhos. Castigos não educam. 

(TIBA, 2007, p.51) 

Caso os limites não sejam oferecidos desde cedo, problemas brotarão já na educação 

infantil, o primeiro local de convivência fora da casa e longe dos pais; no qual a criança 

deverá respeitar regras e conviver - sem os privilégios do lar - com outras crianças, diferentes 

em atitudes, opiniões e desejos, porém, iguais em direitos. 

Schettini (1998) refere-se ao limite como uma forma de por ordem nas relações entre 

as pessoas. Essa colocação converge com o pensamento de Zagury (2008), ao afirmar que: 

“dar limites é dizer sim sempre que possível e dizer não sempre que necessário, quando 

houver uma razão concreta”. 

Para esses autores, a criança precisa se acostumar a cumprir regras simples, sem 

exageros, mas que lhes permitam exercitarem e adquirirem condições que as prepararem para 

a vida: os muitos “nãos” que com certeza, a vida vai lhes mostrar, as muitas regras que vão 

encontrar, os sofrimentos e as frustrações que fazem parte da existência humana. 

Tiba (2006), ao tratar das dificuldades encontradas pelos pais em fazer as crianças 

aceitarem limites, relata que: 

Os costumes dos nossos filhos não dependem só do que eles aprendem 

dentro de casa. A educação escapou do controle família porque, desde 

pequena, a criança já sofre influência da escola, dos amigos e da babá 

eletrônica, a televisão. Desse modo, entra em contato com modelos 

diferentes de funcionamento muito mais cedo. O tempo de desenvolvimento 

praticamente não mudou. Só se antecipou um pouco. (p. 71) 

Mas é bom atentar também, que a maneira de educar os filhos, sofreu mudanças 

consideráveis no decorrer dos últimos anos. O exigente mercado de trabalho vem 

desagregando a responsabilidade de educar dos pais, transferindo a mesma para a instituição 

escolar. Como a estrutura familiar de hoje não é a mesma de alguns anos atrás, essas 

mudanças na rotina e na educação da criança acabam gerando conflitos interpessoais, e, 
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consequentemente, refletindo negativamente no processo de aprendizagem dentro do 

ambiente escolar. Em meio a esse contexto, a escola que antes se achava atribuída de 

transmitir o conhecimento sistematizado se vê perdida por se deparar com alunos que não 

formaram o hábito de respeitar os limites de convivência para que esse conhecimento possa 

ser apreendido. 

A escola, portanto, deve entender que suas atribuições também mudaram. Hoje em dia, 

educa-se de todas as maneiras: a cidade educa, o trânsito educa, a empresa educa. Essa é uma 

ideia de que todos os espaço/tempos da vida educam. 

Precisamos aceitar a ideia de que a escola é um lugar de enfrentamentos, onde a 

criança perde a condição de ser um para ser mais um entre outros. E não há como evitar a dor 

e as frustrações de não ter todos os nossos desejos atendidos. É preciso entender que as 

crianças não são de cristal, é preciso que elas sofram um pouco. A infância é o lugar 

privilegiado das estranhezas em relação ao mundo. O mundo pode ser melhor caso as crianças 

estejam prontas para mudá-lo e melhorá-lo. 

Dar limites é uma tarefa bem difícil. No entanto, não se deve esquecer que, mesmo 

sendo um fenômeno inerente ao processo de educação, as dificuldades devem ser enfrentadas 

sem adiamentos, pois, certos princípios quando não são estabelecidos na primeira infância 

dificilmente serão incorporados na adolescência 

Por mais difícil e incômodo que seja estabelecer limites, trata-se de uma ação 

necessária para que possamos oferecer à criança, condições para uma relação de respeito às 

diferenças entre as pessoas e com o mundo. Dessa forma, família e escola devem estar juntas, 

proporcionando os melhores instrumentos para a integração das crianças e dos adolescentes 

no convívio social. 
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CAPITULO II 

CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A FAMÍLIA: ALGUMAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA ENTENDERMOS A CONDIÇÃO INFANTIL NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

 

Simone de Beauvoir (1980) com sua conhecida frase: “Ninguém nasce mulher: torna-

se mulher”, nos aponta algumas pistas para pensarmos a condição feminina ao longo da 

história. Se por muito tempo a mulher esteve no papel de coadjuvante, submissa ao homem (e 

não podemos negar que em alguns casos essa condição ainda persiste em algumas 

sociedades), principalmente com as demandas das mudanças econômicas, a partir do século 

XIX, as mulheres passaram a se tornar mão de obra produtiva.  

Em períodos históricos anteriores, a mulher vivia para a família, subjugada a um regime 

patriarcal, seu papel na família se restringia as tarefas domésticas e a educação dos filhos. 

Durante um significativo período da história, a educação das crianças era responsabilidade 

exclusiva da família e, mais precisamente, da mulher, que lhes ensinava tradições e regras de 

sua cultura.  

Em se tratando da realidade brasileira Del Priore (1993) comenta que desde o período 

colonial até o início do século XIX, a educação das meninas era muito diferente da dos 

meninos. Para elas era destinado um ensino muito superficial, uma instrução basicamente 

doméstica, para que pudessem apenas reproduzir a sociedade em que viviam. Sendo, na maior 

parte das vezes, os conventos e as casas de recolhimento, as únicas opções de cultura e 

educação para as mulheres pobres. Cabendo à Igreja: 

Incentivar um discurso normatizado cujo objetivo era valorizar o casamento 

e, dentro dele, as funções da maternidade, a fim de converter as populações 

femininas a um modelo de comportamento que fosse útil ao projeto 

civilizatório e colonizador. (DEL PRIORE, 1993, 66). 

Com o início da Revolução Industrial, as mulheres tiveram uma significativa entrada 

no mercado de trabalho, dando início a uma série de mudanças na sua condição social. 

Mudanças que foram e ainda vem sendo realizadas através de muitas lutas e enfrentamentos, 
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transformações que lhes conferiram conquistas existenciais qualitativas, mas que trouxeram 

também, consequências no que se refere à relação com a maternidade.  

Com estruturação do capitalismo, a crescente urbanização e a necessidade da força de 

trabalho feminina, um novo fenômeno dará início a significativas transformações nas relações 

familiares. Com a liberação da mulher-mãe para o mercado de trabalho surgem as creches 

cuja função primordial estava voltada a uma concepção assistencialista da criança, ocupando, 

assim, o lugar da família na sua ausência. 

[...] as ideias de abandono, pobreza, culpa e caridade impregnam assim, as 

formas precárias de atendimento a menores nesse período e vão permear 

determinadas concepções a cerca do que é uma instituição que cuida da 

Educação Infantil, acentuando o lado negativo do atendimento fora da 

família (OLIVEIRA, 2002, p. 59 ).  

Por outro lado, essa nova ordem social, forçou reflexões que mudaram drasticamente a 

concepção de infância e abriu novas possibilidades de pensar o atendimento educacional para 

essa condição da vida. Pode-se dizer que o inicio do sentimento de infância que temos hoje, 

nasce do Movimento Renascentista na Europa, marcado pela ruptura nos modos de produção 

próprios da Idade Média e o novo modelo econômico insurgente. 

Conforme já exposto, com a Revolução Industrial o atendimento formal às crianças 

torna-se cada vez mais necessário devido às demandas de mão de obra feminina impostas 

pelas novas conjunturas econômicas e sociais e, como resposta a essa situação, começam a 

surgir instituições para o atendimento de crianças. Segundo Oliveira (2002), nos séculos 

XVIII e XIX, surgem dois tipos distintos de atendimento às crianças pequenas, “um de boa 

qualidade destinado às crianças da elite, que tinha como característica a educação, e outro que 

servia de custódia e de disciplina para as crianças das classes desfavorecidas.” 

Coube a Froebel a fama de ter sido um dos pioneiros na criação dos “Jardins de 

Infância”. Essas instituições, porém, estavam longe de ser o modelo ideal de abordagem 

educacional e não atendiam em direitos de igualdade todas as classes sociais, posto que 

contemplava apenas a elite e as crianças das classes populares eram totalmente excluídas e 

barradas do direito à educação. Situação que, também, ocorria no Brasil pelas influencias 

européias que o país reproduzia.  
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Em 1899, os espaços de educação infantil começaram a surgir depois da instituição da 

primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação com o intuito de atender as crianças que eram 

filhos das operárias das fábricas. Entretanto, assim como na Europa, pode-se dizer que não se 

tratava de um modelo educacional de qualidade para atender a todas essas crianças cujas mães 

precisavam trabalhar para ajudar no sustento de suas famílias. 

É importante ressaltar que a chegada do modelo liberal criou uma sociedade ainda 

mais desigual, e com consequências para as crianças de todas as classes. As crianças 

consideradas da elite tiveram uma sobrecarga no seu tempo livre e no lugar das brincadeiras, 

surgiram diversas atividades “ocupacionais”. Em contrapartida, a realidade da educação das 

crianças do proletariado era voltada para o trabalho. Nesse contexto, podemos observar que o 

discurso dos pensadores e teóricos da educação da época, tais como: Pestallozzi e Froebel, 

tinham uma linha em comum em relação à concepção de infância, mas ainda com pouca 

ressonância nas políticas direcionadas à infância: 

[...] a concepção da criança como ser essencialmente puro e 

bom, dotado de potencialidades as quais caberia á educação 

fazer despertar e cultivar. A base da pedagogia de ambos os 

educadores é a crença numa natureza essencialmente boa do ser 

humano e na necessária atuação da educação para que essa 

essência pudesse se desenvolver de modo a formar indivíduos 

socialmente adaptados, aptos a exercer suas funções para o 

pleno desenvolvimento da sociedade na qual estavam inseridos. 

(ARCE citado por MICARELLO 2002, p.34) 

Mas, apesar dessa divisão de classe, algo de bom começa a surgir, ou seja, é nessa 

época que começa a dar início às discussões pedagógicas de como se deve educar as crianças. 

Pensadores como Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Decroly, Froebel e Montessori delinearam 

as bases para a educação das crianças. Embora com visões diferentes, “todos reconheciam que 

as crianças possuíam características diferentes dos adultos, com necessidades próprias” 

(OLIVEIRA, 2002). 

Já no século XX do pós Guerra, cresce o respeito à criança e se fortalecem as teorias 

que procuram valorizar as características do pensamento infantil. Na psicologia, Vygotsky 

defende a ideia de que a criança é um ser ativo e se constitui através de mediações qualitativas 

com seu meio cultural, Wallon destaca a importância da afetividade para o processo de 
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aprendizagem e as pesquisas de Piaget passam a ser referência no planejamento pedagógico, 

definindo os tipos de atividades mais apropriados para cada fase do desenvolvimento infantil.  

Nesse mesmo contexto pós Guerra, surge a ideia da criança como ser de direitos. A 

ONU promulga em 1959, a Declaração dos Direitos da Criança, em decorrência da 

Declaração dos Direitos Humanos, esse foi um passo importante para a concepção de infância 

no mundo contemporâneo, ou seja, a criança como um sujeito de direitos. 

Hoje, na nossa cultura, a infância destaca-se como um tempo de vida distinto da idade 

adulta, concepção esta, já consolidada e com um valor importantíssimo na nossa sociedade. A 

criança já não é mais vista como um adulto em miniatura, e sim um ser que tem direitos de 

cidadão sendo respeitadas, suas especificidades. 

A infância não pode se restringir a uma ideia abstrata, um valor, uma condição por vir 

a ser, ela está presente de forma ativa na nossa cultura e aqueles que têm o papel de educar as 

crianças, precisam respeitar as singularidades de cada criança ser o que é. 

A manutenção da infância enquanto um período frágil, que 

precisa de proteção depende dos discursos que a compõem (...). 

Eles demarcam a infância como um período inicial e passageiro 

da vida, em que essa proteção cerceia os seus movimentos e cria 

noções de como é ser criança. (BECKER 2009.p.43) 

Segundo Rossini (2002), nos últimos anos, a sociedade passou por transformações  

que se refletiram nas relações familiares. Hoje os pais trabalham mais e passam menos tempo 

com os filhos. As mães estão tendo que trabalhar fora, deixando seus filhos em creches por 

um longo período e quase não tem tempo para estar com eles. Entendo que esse contexto faz 

parte do mundo contemporâneo e não é a quantidade, mas sim a qualidade do tempo que 

dispensamos à criança, que pode resultar em boas ou más relações interpessoais. 

Podemos perceber as mudanças significativas desde o antigo modelo de educação até 

os modos de vida atuais. A entrada da mulher no mercado de trabalho, as demandas de tempo 

em que os pais necessitam ficar ausente, demandam outras formas de manter os laços 

parentais e a transmissão de valores éticos e morais. Não se trata mais da quantidade de tempo 

em que pais e filhos permanecem juntos, mas de ressignificar as formas como as relações 

parentais podem manter e potencializar seus laços afetivos, nos limites de tempo que se tem. 
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De lá para cá muita coisa mudou rapidamente, atualmente o mundo encontra-se em um 

contexto social onde as influências das grandes mídias estão presentes em todas as faixas 

etárias, as novas tecnologias, os tablets, os smartphones e principalmente a facilidade de 

acesso a internet, entram na vida das crianças cada vez mais cedo, o que, de certa forma, nos 

assegura afirmar que essas influências podem funcionar como uma faca de dois gumes, porém 

ainda não podemos garantir qual gume vai prevalecer. Pesquisas tentam investigar se esse 

corte radical nos modos de vivenciar a infância trará mais benefícios ou malefício no futuro 

dessas crianças. 

É fato que o conhecimento é a porta para todo o entendimento e essas ferramentas 

contribuem, e muito, para a necessidade, das novas gerações, de estímulos, entretenimento e 

de aprendizagem. No entanto, se utilizadas de maneira não direcionada podem levar a criação 

de uma geração bitolada, sem criatividade, viciada em tecnologia e consumista. De acordo 

com Salgado (2014):  

Um desafio forte para a educação escolar hoje é a necessidade 

de problematizar isso; uma educação que se proponha a fazer 

uma crítica a essas informações às quais as crianças têm acesso, 

a esses produtos culturais. Trazer isso para o espaço da escola 

no sentido de problematizar e de permitir outros modos de olhar 

para essas questões que são naturalizadas em nosso cotidiano. 

Aposto muito na educação como um dos espaços sociais 

capazes de trazer para as novas gerações outros códigos de 

sociabilidade que não sejam apenas estes que estão marcados 

pelo consumo desenfreado e pela banalização das relações 

humanas. (p.1) 

Concordo com Salgado no sentido de que é preciso compreender qual é o papel dessas 

tecnologias midiáticas na formação de nossas crianças. Precisamos, enquanto educadores, 

estar atentos a esse novo modo de olhar que vem imprimindo uma nova visão no panorama 

contemporâneo e, por conseguinte na sociedade. Entendo que nosso papel de educador 

consiste em adequar os usos dessas tecnologias à educação desde a primeira infância, 

respeitando as mudanças do que é ser criança na atualidade, para não incorrermos nos erros 

do passado. 

Há que se contrapor a essa visão mercatória de que a criança é um investimento para o 

futuro. Vemos muitas delas, desde muito pequenas frequentando aulas extras e cursos, pois os 

adultos estão preocupados com o “futuro” delas e muitas escolas (inclusive políticas públicas) 
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se valem dessa lógica investindo em atividades extras com o mero intuito de “ocupar o tempo 

da criança”. Os pais, por sua vez, talvez por se sentirem culpados com a falta de tempo para 

lhe darem atenção, vêem essas práticas com “bons olhos”, uma grande oportunidade, pois 

estão “investindo” em seus filhos e não percebem o quanto essas práticas banalizam um 

formação humana mais ética. 

Entendo que uma educação de qualidade é aquela que encoraja as crianças para a vida, 

gerando segurança. Atualmente vivemos uma espécie de desmanche daquilo que marcava 

certa solidez nos valores. Hoje, se temos mais liberdade para questionar determinados modos 

de opressão, parece que o termo liberdade desviou-se de seu rumo ético e passamos a 

vivenciar um mundo líquido, sem consistência e sem estabilidade. 

Se a educação rígida de antigamente, formou crianças em adultos frustrados, muitos 

pais com medo de repetir uma educação rigorosa para seus filhos, acabam educando-os de 

maneira totalmente contrária, dando-lhes uma educação sem limites, por não querer que 

sofram o que eles sofreram, com isso, acabam se tornando pais permissivos em excesso, 

resultando numa geração do ”pode tudo”. Esses pais não souberam equilibrar a educação de 

seus filhos de maneira que fossem preparados para viver bem em sociedade. Dar limites, 

conforme já abordado nesse trabalho, não ruim, basta saber dosar a medida certa para ensinar, 

mostrando para as crianças, que elas precisam viver em sociedade e que precisam respeitar as 

pessoas. 

Vivemos uma época em que as mudanças ocorrem de forma cada vez mais acelerada, 

principalmente por causa da velocidade com que o conhecimento e as informações chegam 

até nós. Estamos cercados de transformações e imensos desafios. Segundo Rossini (2002), 

com os meios de comunicação de massa, nem as crianças são poupadas dos problemas 

comuns ao nosso tempo. Elas estão inseridas na sociedade como nunca. Acompanham tudo e 

têm suas próprias impressões sobre os acontecimentos. A criança de hoje, não brincam mais 

como nos tempos passados, quando era muito comum ter crianças brincando nas ruas com 

seus vizinhos, brincadeiras que eram passadas por gerações. Com a forte influência das 

mídias, as crianças são bombardeadas de informações desde pequenas. Elas estão vivendo em 

mundo mais consumista, onde a mídia influencia de modo subjetivo a compreensão da vida. 

Essa geração tornou-se uma geração de “quero tudo”, por indução dos meios midiáticos. 
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A mídia tem provocado mudanças na imagem de infância que tínhamos a bem pouco 

tempo atrás. Os meios de comunicação têm influenciado bastante na vida das crianças, nos 

requisitando pensar as relações da criança com o mundo contemporâneo. Mas o que se torna 

imprescindível é atentar para o fato de que o retorno nostálgico na história não nos levará a 

lugar algum. Não se trata de buscar um culpado “para um modelo de infância que não se tem 

mais” ou determinar quem deve ser responsável pela educação da infância “como 

desejaríamos que ela fosse”. Talvez as respostas estejam nos modos de olhar a infância como 

ela se apresenta hoje, um olhar despojado de concepções enraizadas em modelos do passado 

ou expectativas de futuro, talvez dessa forma, a própria infância tenha muito a nos ensinar.  
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CAPÍTULO III 

CONTEXTUALIZANDO MINHAS INQUIETAÇÕES  

Ao ingressar na escola pela primeira vez, ainda com pouca ou nenhuma socialização, 

fora dos limites familiares, é comum evidenciarmos sentimentos de insegurança na criança. 

Afinal ela estará vivenciando fortes mudanças em seu cotidiano. Desvinculando-se de um 

mundo “só seu”,  sendo inserida em um ambiente repleto de “outros eus”, regras, horários e 

limites aos quais terá de adaptar-se forçadamente.  

Esse primeiro momento se constitui num grande embate para a criança. Ela terá que 

lidar com as diferenças entre hábitos, costumes, vontades e regras impostas pela instituição 

escolar e seu modo de vida até então. Ao reconhecer-se nesse novo ambiente, a criança inicia 

a criação de novos vínculos afetivos; com os colegas e os professores. Nesse momento 

surgem novas referências para a criança que não só aquelas constituídas no seio familiar. Os 

laços parentais e familiares (avós, tios, tias, etc..) deixam de ser os únicos laços que a criança 

vivenciava, até então, e novos laços de sociabilidade ampliam sua experiência afetiva. 

A estrutura familiar deixa de ser a única referência para as crianças e estas, por sua 

vez, têm que aprender a lidar com as novas situações de conflito que irão se apresentar nesse 

novo contexto. Essas inúmeras mudanças provocam, também, mudanças no contexto familiar 

que, algumas vezes, se vê tão desorientado quanto a criança nesse momento de “ruptura” de 

vínculos até então exclusivos à criança e seus familiares. 

Segundo Maldonado (1987), educar filhos é uma tarefa complexa. Cada nova etapa do 

desenvolvimento da criança é um desafio para os pais, pelo muito que é exigido deles em 

termos de conduta e de atendimento às necessidades e solicitações dos filhos. No entanto, na 

maioria das vezes, a única bagagem que os pais dispõem para educar seus filhos é a própria 

experiência como filhos, ora seguindo o exemplo de seus pais, ora o oposto. 

Tiba (2006a) salienta que as crianças aprendem os padrões de comportamento social 

justamente no convívio com outras pessoas, principalmente os próprios pais. A maioria dos 

comportamentos infantis são aprendidos por meio da imitação, da experiência e da 
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intervenção familiar. Os filhos ensaiam e praticam ainda em casa, através de brincadeiras 

simbólicas, o que terão de fazer na sociedade. Para esse autor, essa seria a “verdadeira 

educação”, tendo como uma das suas bases a disciplina. Cabe ressaltar que a ênfase dirigida à 

disciplina não substitui de forma alguma o afeto, o carinho e o apoio à criança, ao contrário, 

trata-se de um ato de amor que previne sérios problemas de adaptação, de inter-relação, de 

formação de vínculos e de convívio em sociedade. Por isso, se faz necessário que a pessoa 

humana já na primeira infância faça contato, vivencie e comece a incorporar de modo leve e 

progressivo conceitos como limite, respeito, direitos, deveres, responsabilidade, solidariedade, 

partilha, altruísmo, diferentes pontos de vista, equidade, participação, dentre outros, para que 

a sua convivência social se estabeleça e progrida de forma agradável e saudável. Os pais 

devem, portanto, ter clareza, da importância de preparar a criança para sua inserção social 

mais ampla. Caso os limites não sejam fornecidos desde cedo, os problemas brotarão já na 

escola de Educação Infantil, o primeiro local de convivência fora da casa e longe dos pais; no 

qual a criança deverá respeitar regras e conviver, sem os privilégios do lar, com outras 

crianças, diferentes em atitudes, opiniões e desejos, porém, iguais em direitos. 

Os pais precisam passar para a nova geração princípios de uma vida ética, de como 

discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é mau, entre o que 

gera sofrimento e o que gera alegria, não só para a si, mas também, para os outros. Refiro-me 

a aspectos que apontam para uma dimensão humana de (com)vivência que se recusa à 

privatização da vida que se evidencia em nossos dias. Estou me referindo a princípios que 

deveriam ser passados à criança com amor e firmeza, através dos próprios exemplos. Vivemos 

numa era em que já não basta a inteligência, é indispensável ao ser humano a formação de 

uma consciência ética. Para isso:  

Os pais têm de ser coerentes e não permitir que os filhos façam 

em casa o que não poderão fazer na sociedade; ao contrário, 

devem exigir que já façam em casa o que terão de fazer fora de 

casa. Têm que ser constantes, isto é, uma vez dito não, este não 

deve ser mantido, não ser transformado em sim. Pois quem 

quebra a disciplina dos filhos geralmente são os pais que não 

aguentam manter um não diante da pressão dos filhos. Castigos 

não educam. (TIBA, 2007, p.51)   

Cristophori (2005) alerta que, atualmente a educação está tendo dificuldades em 

relação ao comportamento dos alunos na escola. E essa dificuldade está cada vez pior devido 
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a pouca participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. Segundo esse autor, hoje, é 

possível constatar que, cada vez mais, os pais delegam à escola, em especial aos professores, 

uma série de responsabilidades quanto à educação de seus filhos. E como a criança precisa de 

um modelo como parâmetro, alguns pais supõem que matriculando seus filhos em boas 

escolas estarão cumprindo seu papel de educar. Porém, penso que esse ponto de vista é muito 

reducionista e que os problemas que a escola enfrenta em relação à indisciplina de seus 

alunos, se inserem numa complexidade muito maior do que essa polarização entre família e 

escola. 

O mundo capitalista e a lógica de mercado vem desagregando valores comunais que 

não atingem apenas as instituições família e escola, mas a sociedade como um todo. A 

responsabilidade de educar não deveria estar restrita aos pais ou à instituição escolar, mas a 

sociedade em geral. Refiro-me a um ethos social que deveria estar atento a essas investidas 

econômicas que desagregam e isolam as pessoas em universos privados em detrimento de 

uma vida comunal mais solidária.  

Como a estrutura familiar de hoje não é a mesma de alguns anos atrás e, por sua vez, a 

escola insiste em sustentar suas práticas em raízes históricas que a projetaram na 

modernidade, o que se evidencia nesse contexto de relações; é uma caça aos culpados em que 

escola culpa a família e a família não se percebe presença imprescindível nesse espaço. A 

criança diante dessa disputa se vê como a corda de um cabo de guerra. 

Nesse sentido, Castro (2012) ressalta haver necessidades que jamais serão supridas 

dentro de um ambiente escolar. As crianças necessitam da segurança, do amor e aceitação 

para que possam ter tranqüilidade e atenção em seu processo de aprendizagem. Além disso, a 

escola precisa dar um pouco mais de ênfase a aspectos humanos relacionados ao mundo 

afetivo e emocional, e não apenas os conteúdos conceituais. Assim como no ambiente 

familiar, a criança deve ter na escola um lugar de segurança e os educadores terem a 

consciência de que não se ensina só com palavras, muitas vezes é na ausência delas que se 

aprende; nas atitudes, nos gestos, nas demonstrações corporais e expressivas de afetos, que o 

professor pode se apresentar aos seus alunos, de modo a que estes entendam que podem ser 

melhores do que são.  
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Quanto a isso Freire (1982) nos esclarece que, enquanto seres humanos, não existimos 

apenas no mundo, mas, estamos em relação com o mundo, dessa forma somos capazes de 

tomarmos consciência de nós mesmos e do mundo. Para Freire (1982), “enquanto que o ser 

que simplesmente vive não é capaz de refletir sobre si mesmo e saber-se vivendo no mundo, o 

sujeito existente reflete sobre sua vida, domínio mesmo da existência e se pergunta em torno 

de suas relações com o mundo”. (pp. 65, 66). 

Ainda com Freire vamos compreender o caráter libertador da Educação. O que nos 

exige exercê-la, seja na família, seja na escola ou na sociedade como um todo, como prática 

da liberdade, reconhecimento do outro como ser capaz. Assim, o educando é sujeito de sua 

própria história, de seu aprendizado, em comunhão com os outros, conhecendo e 

transformando as adversidades e desigualdades do mundo. É desta compreensão de que 

podemos “Ser Mais” que Paulo Freire se refere. De uma decisão ética. 

Segundo Cristophori (2005), o papel da educação, seja aquele a cargo da família ou da 

escola, tem um duplo objetivo: levar crianças e adolescentes a transpor seus limites pessoais a 

partir de princípios éticos, porém, apoiada em Freire eu ampliaria essa transposição para os 

limites sociais, ou seja, a criança precisa reconhecer-se como parte do mundo e enxergar-se 

como responsável e comprometida com as questões sociais e políticas mais amplas e não só 

pessoais. 

Mesmo havendo uma discussão em relação aos meios alternativos de educação, em 

nossa sociedade a escola ainda é vista como a melhor forma de se obter conhecimentos, 

espaço/tempo obrigatório de passagem. Ela está estreitamente ligada à nossa cultura, regida 

por uma estrutura semelhante à própria sociedade. A relação pedagógica demanda uma 

construção cotidiana, e o professor pode ser dispositivo de mudança ou de ratificação do que 

está posto. Cabe a nós, enquanto professores escolher a posição que desejamos ocupar.  

O professor tem uma atuação relevante junto a seus alunos, posto que esteja 

diariamente em convívio com eles, atuando em seus processos formativos, quer através de 

valores pessoais, quer estimulando a autonomia ou não. Cabe a nós, professores fazermos 

nossas escolhas, ou seja, a de manutenção das relações autoritárias, pautadas única e 

exclusivamente na imposição de regras e normas ou de promover a liberdade do pensamento.  
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Cabe ressaltar que o autoritarismo pode levar à baixa auto-estima do aluno, além de 

criar a submissão e o respeito “inquestionável” à hierarquia. Considero diferenciar aqui, a 

relação entre Autoridade e autoritarismo. Uma coisa é a autoridade do professor e da escola, 

com base na promoção do conhecimento e na tarefa educativa, outra, é o uso do autoritarismo.  

Entendo que na educação, autoridade é fundamental, mas não autoritarismo. Muitos 

educadores alimentam a ilusão de que punições e recompensas são os procedimentos 

apropriados para que as crianças ou adolescentes se tornem obedientes e educados, 

desconhecendo outras maneiras de agir. O fato de dado comportamento não ser mais 

manifestado pela criança não significa que ela tenha percebido e refletido sobre as 

consequências de tal ato, podendo significar, simplesmente, que está sob controle do adulto 

por medo ou por interesse. Conflitos são esperados em sala de aula. E eles podem ser uma 

oportunidade para o professor trabalhar valores e regras com a turma. Para que o aluno 

alcance a autonomia moral, cabe propiciar um ambiente escolar cooperativo, pois valores e 

regras não serão transmitidos apenas verbalmente, mas sim construídos nas relações 

interpessoais.    

O professor não deve esperar uma classe de alunos silenciosos e 

comportados, deve considerar que a construção da moralidade 

dá-se a partir da interação com o grupo e com as situações no 

dia a dia da sala de aula, a partir dessas inúmeras situações de 

desavenças, havendo a intervenção adequada por parte do 

educador, é que os alunos poderão substituir as relações 

impulsivas ou agressivas pelo diálogo. (CRISTOPHORI, 2005, 

p. 14)   

É importante que o professor inclua no seu fazer docente a disposição para dialogar 

sobre seus objetivos e limitações e mostrar aos alunos que ele não é um Super Herói ou 

Heroína, mas sim, um ser humano. O professor comprometido estará sempre pronto e 

disposto a refletir sobre suas práticas, sua postura em sala de aula, aberto a replanejar suas 

propostas, a fim de construir uma relação professor aluno, alicerçada no respeito mútuo, 

cooperação e, principalmente, na confiança. 

 O sonho idealizado para a educação seria uma linda parceria entre a família e a escola, 

onde ambos, seguindo num mesmo sentido, em amplo diálogo, contribuiriam para a formação 

de cidadãos críticos, conscientes, plenos em suas escolhas e atitudes. Infelizmente, as 

demandas impostas por nossa sociedade inviabilizam esse sonho tornando-o uma utopia.  
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A grande questão nesse aspecto é: que tipo de educador essa criança com tantas 

demandas tem encontrado na escola? Alguém capaz de lhe proporcionar experiências ricas 

que resultarão em produção de sentidos com o aprendizado? Ou se trata de mais alguém na 

linha de produção, limitado à sua rotina, que não atenta para a dimensão política que exerce 

em seu trabalho? Profissionais qualificados, financeiramente satisfeitos, felizes em acolher o 

outro em sua jornada de trabalho? E quanto a essa jornada? Continuará sendo uma dupla 

fornada,  iniciada ao raiar do dia, finalizada ao por do sol, tomando-lhe todo o tempo do dia? 

Nos dias atuais, em todos os níveis de aprendizagem, educar e cuidar relacionam-se a 

todo tempo. Apesar dessas ações estarem conectadas, pois uma complementa a outra, é de 

suma importância  distinguirmos entre uma e outra para termos uma compreensão coerente 

em suas semelhanças e diferenças. 

         O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil nos diz que: 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e 

que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 

infantis de relação interpessoal e de ser e estar com os outros 

em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o 

acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da 

realidade social e cultural (1998 p.24). 

 

O educar é proporcionar à criança a oportunidades de desenvolver suas 

potencialidades e não só a mera aquisição de conteúdos disciplinares. Cuidar significa auxiliar 

a criança em seus primeiros passos. A fim de torná-la o mais independente possível. O 

cuidado transcende ao aspecto biológico do corpo, invadindo também à dimensão afetiva, 

pois a criança precisa de segurança, apoio, incentivo, vínculos com o Educador.  

É relevante considerar as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e 

respeitadas, podem nos fornecer dados significativos sobre a qualidade do que estão 

recebendo. Cabe aos pais e educadores estabelecerem vínculos com a criança a fim de atender 

suas necessidades e priorizá-las naquilo que elas demandam. 
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Uma vez que o atual panorama da educação básica deve ser estruturado com base 

paralelamente ao educar e o ensinar, é de suma importância a formação consciente do 

professor, como agente de transformação. 

Somente a formação consciente, humanizada e empática possibilitará o entendimento 

de que, o ato de educar e o ato de ensinar não são pólos dissociados, mas sim, inerentes ao 

processo de formação da criança e que, quando forem conduzidos simultaneamente, com a 

participação responsável de todos, seja a família, a escola e o Estado em suas várias instâncias 

sociais, irão proporcionar às crianças viver a sua infância de modo pleno. Entendo que ao 

proporcionar à criança os direitos que lhes vêm sendo negados, estas aprenderão nesse 

exercício de cidadania, quais são seus deveres para uma vida ética em sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema do desrespeito às regras e a falta de limites tem sido uma tônica nos 

tempos atuais. Quer no ambiente familiar, quer no escolar, essa conjuntura vem se 

constituindo uma grande preocupação para pais e professores que, muitas vezes se vêem 

desorientados sobre os caminhos que devem tomar, quais práticas educativas devem seguir.  

Essa questão tem uma estreita relação com a chamada crise de alteridade que se 

evidencia na sociedade contemporânea como um todo. Não podemos mais nos eximir ou 

buscar culpados ou mesmo conferir uma responsabilidade específica, a que deveria assumir 

esses “cuidados” na formação da criança, ao contrário, precisamos discutir e buscar formas de 

intervenção coletivamente, pois a falta de respeito às regras prejudica a formação da criança 

para uma vida ética em sociedade.   

Diante desse problema que tanto nos inquieta, é preciso que todos estejam conscientes 

em relação a uma concepção de educação que não se reduza a mera transmissão de 

informações acadêmicas dos conteúdos curriculares. Alimentar esse jogo “de quem é o erro”, 

não levará a lugar algum, senão gerar cada vez mais um ambiente hostil: de um lado o 

professor não toma atitude com relação à disciplina  (por considerar  “não ser o seu papel”, e 

do outro, a família sem tempo, delega à escola essa responsabilidade.  

Sabemos que a família é a primeira fonte formadora na vida social da criança, dando 

início a descoberta das primeiras lições da vida. Porém, a estrutura familiar já não é mais a 

mesma. Os pais trabalham fora para o sustento da família e, com isso, muito se vêem sem 

tempo para dar maior atenção aos filhos, muitas vezes, estes se sentem culpados por sua 

ausência e tentam supri-la com bens materiais ou com a “pedagogia de que tudo pode”. A 

escola, por sua vez, ainda está presa a uma função de ensinar apenas conhecimento 

sistematizado e se nega a assumir, também para si, o compromisso de desenvolver as 

habilidades sociais antes consideradas encargos da família, mas que hoje, diante das atuais 

circunstâncias sociais, políticas e econômicas, deveriam ser atribuições de todas as instâncias 

sociais.  
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É muito importante que os pais assumam esse compromisso de ensinarem a seus 

filhos, princípios e valores éticos  e vejam a escola como parceira necessária para o sucesso 

dessa educação. Mas, o professor, como educador transformador, precisa, também, 

desenraizar-se de concepções tradicionais e contribuir com uma práxis comprometida com 

esses princípios.  

Não existe uma receita pronta para a resolução desses conflitos.  Família e escola, em 

parceria, poderão obter êxito na formação das crianças e dos adolescentes, especialmente por 

meio do exemplo diário. Faz-se necessário, portanto, entender que precisamos vivenciar 

valores, como amor, autonomia, compreensão, confiança e disciplina através de experiências 

coletivas.  

Viver em meio a um ambiente afetivo e estabelecer limites de forma adequada são 

elementos essenciais para uma educação ética. É na relação afetuosa ,  através do diálogo e de 

exemplos, quer no ambiente familiar, quer na escola, que se dá início ao processo de 

formação de um indivíduo que não veja a si mesmo como referência estreita de mundo, mas 

que enxerga no outro, a importância dessa presença para sua existência. Como fazer? Qual o 

caminho? Essas são certezas que talvez nunca tenhamos, mas, sabemos que o afeto é condição 

indispensável para que possamos encontrar algumas respostas que possam nos ajudar a trilhar 

por caminhos comuns. 
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