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RESUMO 
 
 
Esse estudo compõe um dos vários subprojetos que ora encontram-se em 
desenvolvimento integrados ao projeto Políticas Públicas e Educação da Infância 
em Goiás: história, concepções, projetos e práticas, ligado à linha de pesquisa 
Formação e Profissionalização Docente, da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás. A sociedade ocidental, durante o século XX Inter-
Ação: Rev. Fac. Educ. UFG, 30 (1): 233-248, jan./jun. 2005 e início do XXI, 
encontra-se em constante processo de mudança, e as transformações advindas 
são percebidas em muitos aspectos, incluindo a vida familiar e a educação da 
infância. A literatura apresenta estudos em várias áreas, discutindo as influências 
dessas transformações nos modos como os pais educam os filhos. Porém, 
existem poucas pesquisas descrevendo as práticas educativas parentais e sua 
forma de educar na sociedade brasileira. Deste modo, por meio de um conjunto de 
representações e concepções sobre a educação dos filhos, de mães-professoras 
e pais-professores, procuramos identificar as práticas educativas parentais 
relacionadas ao processo de socialização da infância, ao ensino de valores e 
princípios. Verificamos se a prática educativa materna e a prática educativa 
paterna balizam modificações na cotidianidade do educar, o que possibilitaria 
inserir a criança no social através de novas relações mais harmoniosas. Com base 
em uma perspectiva sócio-histórico-dialética, realizamos uma pesquisa na cidade 
de Goiânia (Goiás), no período de 2002-2004, utilizando questionários e 
entrevistas com 10 mães-professoras e 10 pais-professores. As práticas 
educativas parentais enfatizam a sua construção e transformação no contexto das 
relações sociais. O lar é destacado como local de refúgio para pais e filhos, 
devendo ser priorizado, desse ponto de vista, os seguintes valores: respeito, 
partilha, colaboração, diálogo. Como resultado do processo de socialização, 
identificamos o desejo de que os filhos sejam independentes, autônomos, 
criativos, pró-ativos, cooperativos, solidários, capazes de tornar essa sociedade 
um mundo melhor, mais humano, harmonioso. Podemos dizer que, apesar da 
representação sobre a família aparecer idealizada e fetichizada, há sinais de 
tendências emancipatórias no processo de socialização da infância. Apesar da 
formação na área da educação, há uma mesma representação sobre o processo 
de socialização. As mães e os pais-professores expressam dificuldades no 
desempenho de seus papéis sociais exigidos pelo modelo moderno de família, no 
atual contexto capitalista e neoliberal. Os resultados da pesquisa inspiram a 
constituição de uma ética da cotidianidade e amorosidade, sintonizada com 
formas mais altruístas de proceder. A esse processo denominamos educar 
transformador. 


