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RESUMO 

Para a maioria dos desafios que encontramos na sala de aula, as soluções irão aparecer 

somente com o tempo e as vivências oriundas da escola, pois a universidade não nos 

prepara para tais situações, onde a teoria, muitas vezes não se encaixa. Saber o que e 

como fazer, ao se deparar com os diferentes comportamentos das crianças na nossa sala 

de aula, é necessário para enriquecer nossas práticas e experiências e assim então, 

compartilhar o que foi aprendido com outros colegas de trabalho que apresentam as 

mesmas dificuldades. Esta pesquisa de cunho qualitativo, um estudo de caso único, 

abordará os aspectos de comportamento de alunos da Educação Infantil, da turma do 

infantil 3 de uma instituição de ensino particular. Buscando compreender como as 

sujeitos da pesquisa percebem a ajuda ou não dos pais para solucionar ações 

inoportunas recorrentes das crianças no ambiente escolar; e com isso, saber quais 

práticas e como elas são tomadas pelos sujeitos. O estudo revelou análises reflexivas 

acordadas com teóricos sobre as respostas obtidas dos pensamentos e práticas docentes 

das educadoras da escola. E fica perceptível a relevância das contribuições obtidas com 

as experiências expostas. Assim, entende-se que o docente necessita contemplar todas 

as possibilidades e perspectivas, afim de possibilidades para um conhecimento múltiplo 

e construindo o seu “ser professor” com um processo continuado de aprendizagens. 
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ABSTRACT 

For most of the challenges we encounter in the classroom, the solutions will appear only 

with time and experiences from the school, as the university does not prepare us for 

such situations, where the theory often does not fit. Knowing what and how to do it, 

when faced with the different behaviors of children in our classroom, is necessary to 

enrich our practices and experiences and thus, share what has been learned with other 

coworkers who have the same difficulties. This qualitative research, a unique case 

study, will address the behavioral aspects of Early Childhood Education students, from 

the 3rd child class of a private educational institution. Seeking to understand how the 

research subjects perceive the parents' help or not to solve recurring inopportune actions 

of children in the school environment; and with that, knowing what practices and how 

they are taken by the subjects. The study revealed reflective analyzes agreed with 

theorists on the responses obtained from the thoughts and teaching practices of the 

school's educators. And the relevance of the contributions obtained from the exposed 

experiences is noticeable. Thus, it is understood that the teacher needs to contemplate 

all possibilities and perspectives, in order to possibilities for multiple knowledge and 

building his “being a teacher” with a continuous learning process. 
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     1 INTRODUÇÃO 
 

Buscar o aperfeiçoamento da prática docente em sala de aula para o pedagogo é 

um desafio com um longo percurso para ser alcançado. Criatividade, habilidades 

manuais, imaginação, disposição e principalmente conhecimento, são adjetivos que 

devem fazer parte do dia a dia do docente que trabalha na educação infantil. 

Especificamente no infantil 3, série ao qual este artigo irá discorrer, o estímulo familiar, 

cuidado e proteção, influenciam diretamente na socialização e interações que ocorrem 

em sala de aula, com colegas e professores. 

Para a maioria dos desafios que encontramos na sala de aula, as soluções irão 

aparecer somente com o tempo e as vivências oriundas da escola, pois a universidade 

não nos prepara para tais situações, onde a teoria, muitas vezes não se encaixa. Apresar 

de sabermos que teoria e práticas são aliadas, de acordo com Gamboa (2009): “[...] A 

teoria e a prática têm especificidades e diferenças, mas são aspectos inseparáveis da 

ação humana, já que tanto a prática se faz em relação à teoria, como a teoria em relação 

à prática. (p.11)”. 

Saber o que e como fazer, ao se deparar com os diferentes comportamentos das 

crianças na nossa sala de aula, é necessário para enriquecer nossas práticas e 

experiências e assim então, compartilhar o que foi aprendido com outros colegas de 

trabalho que apresentam as mesmas dificuldades. 

Cabe ao educador compreender a individualidade de cada criança quando chega 

em sua sala de aula; e a relação com os pais, é algo muito importante nesse período, 

pois como eles lidam com problemas, alegrias, frustrações, desejos em casa, impacta 

diretamente em como as crianças irão lidar com essas emoções na escola, tanto como a 

autonomia e independência que serão necessárias para o seu dia a dia na escola.  

Com isso, temos como objetivo compreender como a relação família – escola 

pode melhorar a prática docente e a aprendizagem da criança na educação infantil; a 

partir do questionamento: como a relação família – escola contribui para a melhoria da 

prática docente e da aprendizagem da criança na educação infantil? 

Na tentativa de respostas para tantos questionamentos, a coordenadora e 

professora da instituição ao qual a pesquisa foi realizada, foram os sujeitos escolhidos, 

para termos as percepções de dentro e fora da sala de aula. 
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2 RELAÇÃO FAMÍLIA – ESCOLA E PRÁTICAS DOCENTES 
 

Quando estamos dispostos em uma sala de aula, temos de lidar com os diferentes 

tipos de reações e comportamentos em frente às atividades propostas para as crianças.  

Sabemos que ao falar de educação infantil, logo a palavra movimento é atrelada, pois 

crianças gostam de correr, dançar, brincar, estar se deslocando a todo momento e, por 

consequência, logo surge a palavra comportamento; de como a criança socializa com os 

colegas, como ela reage ao terminar o horário do parque, se divide ou não os brinquedos 

com os amigos da sala, a chegada na escola e a despedida dos pais, entre outras 

particularidades que ocorrem durante o período em que ela está na escola.  

Portanto, cabe ao professor encontrar meios de fazer com que seu aluno fique 

bem e confortável em um ambiente em que em alguns momentos não é favorável. Não 

existe uma fórmula correta para lidar com tais situações citadas acima, e ao possuir uma 

boa relação com a família, a escola e seus profissionais podem buscar melhores formas 

de resolver esses conflitos. O trabalho deve ser realizado em conjunto, para que a 

criança se sinta segura quando está no ambiente escolar. 

Assim, entendemos que nossas experiências nos provocam mudanças 

significativas enquanto docentes, envolvendo a nossa prática pedagógica. Segundo 

Tardif (2000):  

As práticas profissionais que envolvem emoções suscitam 

questionamentos e surpresa na pessoa, levando-a, muitas vezes de 

maneira involuntária, a questionar suas intenções, seus valores e suas 

maneiras de fazer. Esses questionamentos sobre a maneira de ensinar, 

de entrar em relação com os outros, sobre os efeitos de suas ações e 

sobre os valores nos quais elas se apoiam exigem do professor uma 

grande disponibilidade afetiva e uma capacidade de discernir suas 

reações interiores portadoras de certezas sobre os fundamentos de sua 

ação. (p. 17). 

 

Compreende-se que temos que encontrar meios, que por muitas vezes 

contradizem o que a criança vê em casa, em alguns casos, como agir de forma mais 

rígida, mostrar que as ações têm consequências, que na escola há o momento certo de 

fazer as brincadeiras e atividades, entre outros pontos; e quando há uma boa relação 

com a família, e possível que essas ações sejam explicadas à criança, dos dois lados, 

mas quando os pensamentos e escolhas na forma de educar os filhos não estão em 

harmonia com a forma que a escola e a professora em trabalha em sala de aula, essa 

contradição faz com que a criança aja na escola de diferentes formas para alcançar o 

mesmo resultado que tem em casa nas situações em que deseja. 
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Logo, os docentes da sala de aula buscam apoio em sua coordenação, suas 

experiências, nas experiências dos colegas, nas suas leituras e em todos os pontos de 

apoio possíveis para alcançar novas formas de lidar com esse aluno, com as situações 

embaraçosas e ainda assim, deixar essa criança à vontade e paciente para que possa 

aprender os conteúdos a serem trabalhados na escola. 

 

2.1 PERCEBENDO O PEDAGOGO COMO UM PROFISSIONAL DA 

EDUCAÇÃO 

A prática pedagógica do professor está em um processo constante de inovação, 

com o intuito de mobilizar saberes e tornar a compreensão entre a associação teoria e 

prática para os discentes mais acessível. Considera-se assim, que o desempenho 

profissional docente após sua formação, está aliado em grande parte às experiências 

obtidas na Universidade. 

Como pedagogos, a universidade não nos proporciona tantas experiências em 

sala de aula, a não serem os estágios obrigatórios ou experiências obtidas 

individualmente, portanto, ao sair da universidade, estamos com todas as teorias para 

saber se realmente funciona em uma sala de aula, e quando assumimos uma, é o 

momento de aplicar tudo o que aprendemos. 

Ainda é comum nos dias atuais a relação do cuidar ao professor da educação 

infantil; sem dúvidas, este é um fator que está vinculado a nossa profissão, porém, não é 

o principal. Os conhecimentos e práticas que são trabalhados na escola durante a 

educação infantil, muitas vezes não são valorizados pelos pais, pois acredita-se que na 

escola as crianças pequenas irão somente brincar com os colegas e professores. 

As brincadeiras de forma dirigidas ou livres, as atividades para desenvolver a 

coordenação motora ampla e fina, para melhorar o movimento de pinça, entre outros 

ensinamentos da educação infantil, são vistas muitas vezes como algo não importante, 

como passa tempo em sala de aula. Ainda é preciso muita compreensão para que a 

pedagogia não seja atrelada ao “cuidar de crianças”. 

Como professores, temos que explicitar aos pais, toda a finalidade do nosso 

trabalho, o que a ação que a criança está fazendo agora vai desencadear um pouco mais 

a frente, para que haja uma parceria verdadeira com os pais e professores e que eles não 

vejam a escola no período da educação infantil, como um “brincar sem finalidade”. 
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Reis (2007, p.06) diz que: 

Os pais devem tomar consciência de que a escola não é uma entidade 

estranha, desconhecida e que sua participação ativa nesta é a garantia 

da boa qualidade da educação escolar. As crianças são filhos e 

estudantes ao mesmo tempo. Assim, as duas mais importantes 

instituições da sociedade contemporânea, a família e a escola, devem 

unir esforços em busca de objetivos comuns. 

 

Compreendemos que a escola surgiu para complementar à educação familiar, 

por isso a necessidade dos pais sempre estarem buscando acompanhar o desempenho 

educacional de seus filhos. Por isso, ao assimilar que a escola é um ambiente de 

aprendizado desde os primeiros anos das crianças pequenas, o processo de 

desenvolvimento da criança ocorrerá de forma mais clara e espontânea. 

2.2 METODOLOGIA 

 

Esta será uma pesquisa de cunho qualitativo, um estudo de caso único, que 

abordará os aspectos de comportamento de alunos da Educação Infantil, da turma do 

infantil 3 de uma instituição de ensino particular. 

Os sujeitos da pesquisa serão uma professora e a coordenadora pedagógica. A 

técnica de coleta de dados se dará por meio de uma entrevista semiestruturada. 

Segundo Günther (2006) a pesquisa é percebida como um ato social de 

construção de conhecimento e que a pesquisa qualitativa é um estudo baseado em 

textos, onde a coleta de dados produz textos que nas diferentes técnicas de análise, são 

interpretadas pelos leitores; o pesquisador defende que a maneira a se chegar a 

compreensão de tais textos é por meio de explicações entre as variáveis apresentadas 

nos resultados da pesquisa.  

A construção da pesquisa se dá através de várias fases, onde se referindo à 

pesquisa de campo podemos notar que: 

A pesquisa inicia-se pela fase exploratória, que consiste em uma 

caracterização do problema, do objeto, dos pressupostos, das teorias e 

do percurso metodológico. Não busca resolver de imediato o 

problema, mas caracterizá-lo a partir de uma visão geral, aproximativa 

do objeto pesquisado. Tal fase fez-se necessária por se tratar de “um 

tema pouco explorado, tornando-se difícil sobre ele formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis” (Gil, 2000, p. 43 apud Piana, 2009). 

 

A partir dos pontos obtidos pelos métodos de pesquisa, onde um complementa o 

outro para que o trabalho seja realizado de uma forma completa e objetiva a fim de se 

obter os resultados desejados, também podemos ver aspectos sobre a entrevista 
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semiestruturada, que será um dos métodos utilizados para a realização desta pesquisa. 

Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao 

tema da pesquisa. 

     3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As questões norteadoras das perguntas realizadas as entrevistadas, foram 

relacionadas ao seu dia a dia na escola e sala de aula e como elas percebem a ajuda ou 

não dos pais para solucionar ações inoportunas recorrentes das crianças no ambiente 

escolar; e com isso, saber quais práticas e como elas são tomadas pelos sujeitos da 

pesquisa. 

Iremos chamar a professora regente da sala de aula do infantil 3 de Ana
1
 e a 

coordenadora pedagógica de Júlia
2
. 

Ao serem indagadas sobre a relação da família com a escola, foi dito em que na 

maioria das vezes ocorre de forma tranquila, onde os dois lados se unem e se apoiam 

para que o desenvolvimento da criança dê-se da melhor maneira; porém alguns pontos 

específicos do cotidiano se sobressaltaram mais que os outros nas falas das duas, como 

por exemplo, o momento de chegada à escola, o desfralde, a autonomia da criança em 

sala de aula, a hora do lanche e algumas atitudes de birra que ocorrem no ambiente da 

escola. 

Os pontos citados acima afloraram a discussão sobre as práticas adotadas por 

elas, dentro e fora da sala de aula. Ao falarmos sobre a chegada à escola, podemos 

perceber que as duas possuem olhares semelhantes ao que acontece com as crianças e os 

pais, quando Ana diz: 

 

O momento da acolhida é sempre de muita apreensão, pois existem 

algumas crianças que demoram mais a se adaptar e logo que entram na 

escola, choram e demonstram não querer ficar ali comigo. Eu percebo 

que quando os pais passam confiança para o filho, deixando ele 

comigo, explicando a situação e logo depois indo embora, é muito 

melhor para mim e para ela; enquanto que os pais que não querem 

deixar os filhos, ficam chamando para o colo e “aparecendo na porta 

da sala”, é bem mais difícil de conseguir acalmar a criança para que 

ela se junte aos colegas para o início da aula. 

 

                                                           
1
 Nome fictício escolhido no momento da entrevista pela professora; 

2
 Nome fictício escolhido no momento da entrevista pela coordenadora; 
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E quando Júlia fala: 

A chegada à escola é difícil tanto para algumas crianças, como para as 

professoras. Eu vejo que algumas se sentem mais seguras e já ficam 

muito a vontade com a professora e os colegas de sala, já outras não; 

ainda querem ficar do lado dos pais a todo momento e quando chega a 

hora de ir para a fila com a sua turma ou a hora de entrar na sala, 

percebo a dificuldade das professoras em tentar acalmá-las e leva-las 

junto com a turma e sempre procuro ajudar. Porque muitas vezes os 

pais não querem tirar as crianças do colo para entrarem em sala de 

aula, prolongando ainda mais o momento de despedida e choro. 

 

Entende-se que as relações de cuidado, proteção e receio da criança não ficar 

bem na escola, são preocupações presentes em pais da educação infantil e de acordo 

com Júlia “os pais ainda estão acostumados com o tratamento do infantil 2, que era 

permitido ficar no mesmo ambiente dos filhos durante muito tempo”. Ana, que é 

professora há mais de 20 anos, me relatou que não há uma fórmula mágica, que age de 

forma diferente com cada criança e cada responsável por ela, que algumas vezes o 

contratempo de resolve em uma conversa com os pais, ou somente acalentando a 

criança quando entra em sala, que a adaptação na escola e essa dificuldade no momento 

de chegada, pode durar duas semanas ou mais de dois meses, e sempre é preciso buscar 

novas maneiras de lidar com esse período. 

Ao falarmos sobre o desfralde e momento de lanche, a palavra autonomia surge 

novamente em vários pontos como explicita Ana: 

 

No infantil 3, aqui na escola nós trabalhamos bastante a autonomia das 

crianças, para que possam realizar atividades simples sozinhas, que 

por muitas vezes ainda não sabem, como abrir o seu lanche, ajudar um 

colega, tirar e vestir a roupa, fazer sua higiene ao lavar as mãos, 

escovar os dentes, pegar o seu material dentro das casinhas
3
 entre 

outras atividades básicas da rotina que são necessárias. 

 

Ao ser indagada sobre o que e como faz para que isso ocorra, nos foi exposto 

que os principais momentos de conversa com os pais, como nas reuniões, é solicitado 

por ela, a continuidade do trabalho que é realizado em sala de aula, como no momento 

do desfralde, que na maioria das vezes funciona, mas em outras, os pais não querem “ter 

o trabalho de limpar xixi em casa o tempo todo e não dão continuidade ao processo, e 

então, continuo fazendo a minha parte na escola, que é o que me cabe”. 

Quando há colaboração dos pais em casa ao realizar ações propostas para dar 

continuidade ao trabalho realizado na escola, o resultado, consequentemente, ocorre de 
                                                           
3
 Nome utilizado na escola para denominar os móveis onde ficam guardados os materiais de cada 

criança, como estojo, copo, fardas, material de anho, entre outros. 
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maneira mais rápida e afetiva, porém, quando não há, as dificuldades aparecem com 

mais regularidade. Como em alguns casos que foram citados por Júlia: 

 

Tem alguns pais que nós só vemos quando a coordenação solicita uma 

reunião individual, pois não comparecem nas reuniões de pais e 

somente a babá vem deixar e buscar a criança na escola. A agenda não 

é preenchida e por muitas vezes até o contato pelo telefone se torna 

difícil. 

 

Quando não há esse acompanhamento por parte dos pais, quando a criança 

apresenta alguma dificuldade de socialização, atenção, comportamento em relação aos 

colegas e na aprendizagem de uma forma geral, a professora age de forma solitária, o 

que acaba por muitas vezes a não consolidar o que é proposto por ela em sala de aula, 

ocasionando sempre a repetição dos mesmos impasses, seja, birra, choro, mordidas, a 

não divisão de objetos, entre outros. 

Saber como agir nessas situações, também não é algo fácil a se decidir, pois 

neste ponto, sabemos que as teorias vistas na universidade, por muitas vezes são 

utópicas quando estamos em uma sala de aula com 16 crianças. De acordo com Ana “a 

maioria das práticas em sala de aula, aprendemos realmente na prática”; não tem como 

você saber o que fazer para parar a birra de um aluno no meio do pátio na frente das 

outras crianças, que não quer voltar para a sala de aula, se você não tiver um dia um 

aluno que faça isso. O que funcionou para um, provavelmente não vá funcionar para o 

outro. 

Na ocasião em que Júlia nos fala: 

 

Saber como agir em situações complicadas dentro da escola é um 

malabarismo diário, principalmente em uma instituição particular, 

onde seguimos regras e os pais dos alunos “são os nossos 

contratantes” que têm de estar sempre satisfeitos com o trabalho que 

eu e as minhas professoras estamos realizando. 

 

Percebemos que o trabalho do docente não se estende somente a sala de aula, 

não é suficiente o seu aluno gostar de ir e estar na escola com você e seus colegas, 

gostar da sua aula e achar ambiente escolar um espaço incrível; isso contribui 

demasiadamente, mas é preciso “agradar os pais”, fazer com que eles se sintam bem e 

seguros ao deixarem os folhos na escola com você, conseguir que eles trabalhem em 

conjunto com você para fazer a extensão da escola em casa para uma aprendizagem 
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melhor, é preciso realizar um trabalho incansável e repetitivo durante o ano por não ter 

um reforço dos valores, atitudes e ações que você realiza em casa. 

Neste contexto Maranhão (2004, p.89-90) enfatiza a importância da relação 

família-escola afirmando que: 

 

O que família e escola julgavam suficiente no que tange à educação, já 

não é. O ideal é que pais, professores e comunidade estreitem seus 

laços e torne a educação um processo coletivo. Mas não cabe aos 

professores educar os pais. Seu alvo é o aluno, independente da 

história familiar que carrega e o influencia. 

 

Hoje, a aproximação da instituição educativa com a família incita-nos a repensar 

a especificidade de ambas no desenvolvimento infantil. São ainda muitos os discursos 

sobre o tema que tratam à família de modo contraditório, considerando – a ora como 

refugio da criança, ora como uma ameaça ao seu pleno desenvolvimento. 

As contribuições adquiridas propiciaram, além de reflexões consideráveis, a 

conclusão de que na profissão docente é necessária uma busca permanente de 

adequação, atualização e acompanhamento dos indivíduos ao qual se está aproximado 

no momento, para que não haja dificuldades no seguimento das mudanças que ocorrem 

dia após dia. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo revelou análises reflexivas acordadas com teóricos sobre as respostas 

obtidas dos pensamentos e práticas docentes das educadoras da escola. E fica 

perceptível a relevância das contribuições obtidas com as experiências expostas. 

Diante disso, nota-se que as respostas para as questões norteadoras que surgem 

no início deste artigo, não são simples, e que a relação de convívio e equipolência nas 

ideias e ações sobre como construir o processo de aprendizagem da criança, auxilia o 

trabalho do pedagogo de forma benévola. 

De acordo com Barbosa (2003),  

 

O avançar no processo da docência e do desenvolvimento profissional, 

pela preparação pedagógica, não se dará em separado de processos de 

desenvolvimento pessoal e institucional: esse é o desafio a ser hoje 

considerado na construção da docência no ensino superior. (p. 277)  
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Assim, entende-se que o docente necessita contemplar todas as possibilidades e 

perspectivas, afim de possibilidades para um conhecimento múltiplo e construindo o seu 

“ser professor” com um processo continuado de aprendizagens. 

Dessa forma, consideramos que a discussão em torno da educação infantil, sua 

valorização e seus métodos de trabalho, demandam sempre uma atenção maior; ensinar 

crianças pequenas, no período de desenvolvimento da sua personalidade, de grandes 

descobertas, desafios, e momentos admiráveis no decorrer do seu crescimento, pode ser 

difícil e ter suas dificuldades, mas ao mesmo tempo é encantador, pois quando se vê os 

resultados obtidos, se comemora com a mesma intensidade dos pais. 
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