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Introdução

Ao longo dos anos, vários estudos foram realizados com intuito de compreender

as relações, as dinâmicas, as configurações familiares e suas influências para o

desenvolvimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos. A partir destas discussões

muitos significados foram sendo produzidos, constituindo histórias e identidades

culturais sobre ser e estar em família.

Por muito tempo na história da educação no ambiente familiar, a função

educativa da família esteve associada diretamente à punição e a correção de

comportamentos. Apesar de vários estudos apontarem os prejuízos destas práticas ao

desenvolvimento infantil, no cotidiano das famílias pouco se considerava acerca da

conseqüência psicológica e emocional destes atos em crianças e adolescentes. Ainda

hoje, muitos pais exercem um forte poder coercitivo sobre o comportamento dos filhos,

justificando as agressões como práticas disciplinares punitivas transmitidas ao longo das

gerações familiares (CECCONELLO, DE ANTONI & KOLLER, 2003). No entanto, já

aparecem algumas tentativas de mudança ou oposição ao modelo educacional familiar

baseado na punição física e psicológica (GARCIA, 2007). O aumento da colaboração

das crianças e adolescentes na negociação de decisões nos grupos familiares, bem como

as relações afetivas, de reciprocidade e cooperação entre os membros familiares são

fatores que demonstram uma busca do coletivo familiar pela autonomia e participação

de todos (o que inclui as crianças e os adolescentes) no convívio em família.

Diante disso, está sendo realizado um programa de educação familiar, em que

são realizados encontros reflexivos com os pais e/ou responsáveis e com as crianças

sobre as práticas educativas no ambiente familiar. Neste trabalho serão evidenciadas as



experiências no atendimento educativo das crianças integrantes destas famílias.

Metodologia

Participaram deste estudo aproximadamente 25 crianças de 6 a 12 anos que

integram as famílias indicadas para o programa. Para cada localidade, um grupo de

acadêmicos fica responsável por formular e aplicar atividades pedagógicas para as

crianças. As atividades pedagógicas consideraram os interesses das crianças, as

temáticas abordadas no Programa de Educação e Apoio Familiar e a possibilidade de

expressão destas crianças sobre as suas vivências no ambiente familiar. A partir destas

atividades foi possível compreender as necessidades e interesses das crianças e formular

atividades educativas que contribuem para a expressão e o desenvolvimento infantil.

Resultados

As interações das acadêmicas de pedagogia com as crianças denotaram a

existência e a importância da brincadeira, pois é através do brincar que a criança se

desenvolve, aprende maneiras de se comunicar e relacionar-se com os pares.

Expressaram de uma forma descontraída o que teriam dificuldades de colocar em

palavras, como nas atividades de desenho. Dentre as atividades aplicadas até o momento

estão: o jogo com bola, teatro, leitura de livros infantis, brincadeira com fantoches,

construção do álbum de famílias com fotografias e desenhos, mapeamento das

preferências e dificuldades de convívio com pessoas das relações das crianças. As

atividades lúdicas por vezes são utilizadas como estimuladoras para a criação do vínculo

das crianças com as acadêmicas e para os relatos sobre as práticas educativas parentais.

Conclusões

Os grupos de apoio educativo para as crianças têm contribuído para que estas

possam expressar suas idéias e sentimentos sobre as relações e práticas educativas

familiares. As informações e relatos das crianças participantes têm norteado a

formulação de atividades de acordo com as necessidades destas e tem contribuído para a

orientação dos pais e/ ou responsáveis sobre os cuidados e educação infantil.
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