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CAMARGO, Josiane Maria Martins de Melo. A importância do limite na Educação 
Infantil.78 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Graduação em 
Pedagogia. Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana-Pr. 2019. 
 
 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho aborda o tema “A importância de limites na Educação Infantil” e 
teve como objetivo pesquisar a existência deste problema nesta etapa da educação 
básica, identificando as necessidades de haver um bom relacionamento entre 
professor e aluno no ambiente escolar, buscando alternativas para a construção de 
limites na Educação Infantil. Inicialmente, foram levantadas por meio da pesquisa 
bibliográfica, causas e conceitos da falta de limites do aluno, em diversas áreas do 
conhecimento. A pesquisa prática foi realizada em duas instituições de ensino de 
pequeno porte, sendo, uma escola Privada, que atende até o fundamental II, 
localizada em uma cidade do Norte do Paraná. Realizou-se a pesquisa com 
professores da Educação Infantil, do Jardim I, Jardim ll, Jardim lll e duas turmas de 
1º Ano. E em uma escola Pública de pequeno porte, na cidade do Norte do Paraná. 
Professores do Pré l, Pré ll e uma turma de 1º Ano. Foi utilizado como instrumento 
de pesquisa, o questionário, para estudar de modo aprofundado sobre a Educação 
Infantil, o que são limites e a necessidade de haver limites no ambiente escolar. 
Sendo assim, a pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo. Contou com 
referenciais bibliográficos sobre a Educação Infantil, a importância do limite na 
Educação Infantil e a necessidade de haver limites no ambiente escolar. Os 
resultados indicam que os professores consideram a falta de limites, como um 
grande obstáculo no seu relacionamento com o aluno, e que este problema é 
decorrente da formação familiar do mesmo, sendo necessário tomar atitudes com 
carinho e firmeza, dentro e fora da sala de aula, num trabalho cooperativo, escola, 
aluno e comunidade.  A Educação Infantil é uma proposta pedagógica aliada ao 
cuidar, formar e atender a criança de forma integral, respeitando suas características 
psicológica, emocional, cognitiva e física. O “Limite” como um espaço que deve ser 
respeitado, ou seja, uma demarcação que irá mostrar até onde se pode ir, esta 
noção será um veículo para o desenvolvimento do aluno seja, no aspecto físico, 
mental ou social, ajudando a criar soluções para a problemática recorrente nas 
práticas educativas atuais. 
 

Palavras-chave: Limites. Educação. Educação Infantil. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

CAMARGO, Josiane Maria Martins de Melo. The importance of boundaries in 
child education.78 p. Work of conclusion of Course (monograph). Graduation in 
Pedagogy. College of Apucarana – FAP. Apucarana - Pr. 2019. 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The present work approaches the subject of the importance of boundaries in 
childhood education, diagnosing of the existence of this problem, identifying the 
needs of a good relationship between the teacher and the school environment, and 
seeking alternatives for boundaries construction. Initially, the causes and concepts of 
the students' lack of boundaries were elicited using bibliographic research in several 
areas of knowledge.  Afterward, the research was carried in two small education 
institutions located in a city in North of Paraná: the first a small private elementary 
and middle school (Fundamental II), and the second, one public elementary school.  
The research was carried with Kindergarten teachers (I, II and III) in the private 
institution and with teachers of the second establishment that work with groups of 
Pre-school (I, II) and the 1st year. It was used as the instrument of research one 
questionnaire to study in depth: childhood education, the definition of boundaries and 
its need in the environment. Therefore, the research has a qualitative character 
counting with bibliographical references on childhood education, the importance, and 
the necessity of boundaries in childhood education. The results indicate that the 
teachers consider the lack of boundaries as the major obstacle to their relationship 
with the students. This problem results from family development, being necessary to 
take attitudes with affection and firmness, inside and outside the classroom, in a 
cooperative effort between, school students and community. Childhood education is 
a pedagogical proposal allied to caring, to developing, and attending to a child in an 
integral form, respecting their psychological, emotional, cognitive and physical 
characteristics. Boundaries are a space that must be respected, in other words, a 
demarcation that shows how far is it possible to go – they are important as a vehicle 
for student development in the physical, mental, and social aspects. The matter of 
boundaries appears, then, as a recurrent problematic in current educational 
practices. 
 
Keywords: Boundaries. Education.  Childhood Education.  
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1INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho refere-se à importância do limite na Educação Infantil, 

no qual estudamos de modo aprofundado nessa pesquisa.  O que é Limite na 

Educação Infantil e a sua necessidade no ambiente escolar, buscando assim 

alternativas para sua construção no espaço escolar analisando as diferentes 

intervenções do trabalho docente na construção deste.  

A educação acompanha nossos primeiros passos criando, moldando e 

formando o cognitivo, transferidos de geração para geração, seja no âmbito familiar, 

escolar ou convivência social. Observada pelo lado técnico, é o processo contínuo 

de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a 

fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. 

Para tanto, este trabalho se divide em quatro capítulos: o primeiro capítulo 

apresenta uma proposta pedagógica aliada ao cuidar, procurando atender a criança 

de forma integral, onde suas características (psicológica, emocional, cognitiva e 

física), devem ser respeitadas; o segundo, o que são Limites? “Limite” como algo 

que deve ser respeitado, ou seja, uma demarcação que irá mostrar até onde se 

pode ir; o terceiro, a necessidade de haver limites no ambiente escolar, buscando 

assim, alternativas para a sua construção no espaço da Educação Infantil e o quarto, 

uma análise dos dados coletados do questionário que foi realizado com nove 

professores da Educação Infantil, nas diferentes intervenções do trabalho docente 

na construção de limites com os docentes. 

Para Aquino (1996) a falta de limites na escola traduz-se por atitudes como 

bagunça, mau comportamento e desrespeito à figura de autoridade. Neste mesmo 

período, Rego (1996) ressalta que enquanto os educadores costumam apontar a 

família como único responsável pela falta de limites, os pais afirmam que são os 

professores que não têm autoridade para com as crianças. 

Esta tem a seguinte problemática: quais os caminhos a seguir para a 

construção de limites na Educação Infantil? Como compreender os caminhos 

teóricos e metodológicos para o trabalho pedagógico? 

Para compreender a problemática da falta de limites na Educação Infantil, 

buscamos as intervenções realizadas pelos docentes em seu trabalho na Educação 
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Infantil. Essa compreensão foi possível, por meio da pesquisa empírica, de caráter 

qualitativo e quantitativo, e referenciais bibliográficos sobre o assunto. 

Podemos observar que com o passar dos tempos, houve mudanças como; o 

aumento de mulheres ingressando no mercado de trabalho, a evolução tecnológica 

e outros fatores, afetaram e originaram de várias maneiras, quase sempre 

imperceptível, a falta de limites nas crianças. Um grande problema que nasce no 

ambiente familiar e acompanhará a criança no ambiente escolar.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender os caminhos teóricos e metodológicos na construção de 

limites, na Educação Infantil com crianças de 3 a 5 anos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar de modo aprofundado sobre a Educação Infantil,o que são limites 

e a necessidade de haver limites no ambiente escolar; 

 Buscar alternativas para a construção de limites no espaço da educação 

infantil; 

 Analisar as diferentes intervenções do trabalho docente na construção de 

limites com crianças da Educação Infantil. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Educação Infantil 
 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, é a única que 

está vinculada a uma idade própria, atende crianças de zero a três anos na creche e 

de quatro e cinco anos na pré-escola. Tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade como menciona a LDB, em seu 

art. 29. (BRASIL, 1996). 

A Educação Infantil, que até a década de 80, não era considerada como um 

fator nos problemas sociais passa, com a Constituição de 1988, a ser ofertada como 

dever do Estado em instituições próprias, tendo seu início com crianças de 0 a 3 

anos na creche, e de 4 a 5 anos na pré-escola. A partir da modificação introduzida 

na LDB em 2006, o acesso ao Ensino Fundamental é antecipado para os 6 anos de 

idade.  Ampliando de forma conjunta o círculo de relações da criança, que até então 

era restrito à família e a pequenos grupos, descobrindo e se descobrindo em um 

novo ambiente, numa etapa onde a formação é fundamental no seu processo de 

evolução física e intelectual. (BRASIL, 1996). Embora reconhecida como direito de 

todas as crianças e dever do Estado, a Educação Infantil passa a ser obrigatória 

para crianças de 4 e 5 anos, apenas com a Emenda Constitucional nº 59/2009, que 

determina a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 anos. Essa 

extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a 

obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de 

Educação Infantil (BRASIL, 2019). 

Garantida como um direito humano e social de todas as crianças até cinco 

anos de idade, sem distinção decorrente de origem geográfica, (cor da pele, traços 

de rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, 

nível socioeconômico ou classe social, a Educação Infantil também não está 

atrelada à situação trabalhista dos pais nem ao nível de instrução, religião, opinião 

política ou orientação sexual (BRASIL, 2019). 
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 O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) 

(BRASIL,1998, p.13), especifica os vários aspectos a serem contemplados, dentre 

eles o brincar e considera que: 

 
A qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o 
exercício da cidadania, respeitando-se as especificidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos, 
devem estar embasadas nos seguintes princípios: O respeito à 
dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, 
religiosas, etc.;O direito das crianças a brincar, como forma particular 
de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; O 
acesso das crianças aos bens sócios culturais disponíveis, 
ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à 
expressão, à comunicação, à interação, ao pensamento, à ética e à 
ciência. A socialização das crianças por meio de sua participação e 
inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação 
de espécie alguma; O atendimento aos cuidados essenciais 
associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 

  

Sendo assim, o RCNEI demonstra ser um avanço na Educação Infantil, 

buscando soluções educativas, respeitando a dignidade e os direitos da criança, 

promovendo assim práticas sociais sem discriminação. 

 

3.1.1 A Educação Infantil no contexto da Educação Básica 

 

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o 

fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola 

significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos 

afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. 

Podemos observar atualmente a concepção ligada ao fator educar e cuidar, 

dentro da Educação Infantil, que se consolida entendendo o cuidado como algo 

indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao 

acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da 

família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas 

pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e 

habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, 

atuando de maneira complementar a educação familiar – especialmente quando se 

trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 
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aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a 

socialização, a autonomia e a comunicação. 

Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento 

das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre 

a instituição de Educação Infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição 

precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a 

riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, definem a criança como:  

 

[...] Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 
a sociedade, produzindo cultura. (CARVALHO, 2015, p. 12).  

 

De acordo com as DCNEI em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das 

práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e 

as brincadeiras, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se 

de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os 

adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização 

(CARVALHO, 2015). 

Segundo Rodrigues e Saheb (2015) o trabalho de educar e cuidar são 

tarefas fundamentais no processo do atendimento às crianças, em jornada diurna, 

de tempo parcial ou integral por meio de práticas pedagógicas, devidamente 

planejadas, organizadas e avaliadas em um projeto elaborado em conjunto 

democraticamente com a participação da comunidade escolar e desenvolvido por 

professores habilitados. Pois, neste processo de descobrimentos múltiplos e, 

principalmente quando se refere ao descobrir-se, é fundamental o contato com 

diversos tipos de materiais, isto auxilia e incentiva a familiarização com o grupo. 

Vieira (2017) narra que essa fase escolar, faz parte de um período 

riquíssimo para o desenvolvimento humano. Cada nova experiência que elas 

encaram no ambiente traz uma série de descobertas diárias, e a curiosidade é algo 
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nato da criança, e por isso que o trabalho educacional é extremamente importante e 

ajuda a definir o futuro desenvolvimento da criança. 

O terceiro saber de Morin (2001) apud Rodrigues e Sahed (2015) se refere à 

condição humana na formação do pedagogo, demonstra a importância de uma boa 

preparação dos professores, pois esses profissionais são os responsáveis por todos 

os outros níveis de ensino. Desta forma capacitando de forma diferenciada esses 

formadores, será possível uma transformação positiva em todo o processo 

educativo, onde atuam esses profissionais, ainda há necessidade de mudança na 

prática docente e que essa reestruturação, tenha que partir da formação dos 

professores que irão atuar em diferentes níveis de ensino, pois só assim será 

possível alcançar a tão almejada mudança na educação. 

Segundo o RCNEI - Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL,1998) apud Rodrigues e Sahed (2015) estudos apontam que a maioria dos 

profissionais que atuam na (EI) não possui formação adequada. Assim, faz-se 

necessária a possibilidade de atualização profissional e uma nova formação que 

corresponda às demandas atuais, pois se acredita na necessidade de uma formação 

mais abrangente e unificadora (BRASIL, 1998). 

Cabe destacar que ser professor não é apenas obter diplomas e uma gama 

de técnicas, é necessário que se obtenha uma formação reflexiva. Como afirmam 

Nóvoa et al (1995, p.25): 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 
(NÓVOA,1995, p. 25). 

 

Segundo La Taille (1992) apud Mello e Rubio (2013), Jean Piaget (1896-

1980) foi um dos primeiros autores que questionou as teorias sobre a afetividade e a 

cognição como aspectos funcionais separados. Para Jean Piaget, “o 

desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois componentes: o 

cognitivo e o afetivo”. O Desenvolvimento intelectual está associado ao afetivo. Afeto 

inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções em geral. 

Conforme Piaget et  al (1995, p.37) “elas seguem juntas na formação do indivíduo, a 
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afetividade e o intelectual estão ligados no mesmo sentido. A afetividade estimula e 

contribui para a inteligência, onde o individuo elabora e realiza seus objetivos”. 

De acordo com Paula e Faria (2010) educar não significa apenas repassar 

informações ou mostrar um caminho a trilhar, que o professor julga ser o certo, 

educar é ajudar o aluno a tomar consciência de si mesmo, dos outros, da sociedade 

em que vive e o seu papel dentro dela, pois o individuo necessita se socializar, e 

para isto é necessário saber aceitar-se como pessoa, e principalmente aceitar ao 

outro com seus defeitos e qualidades. 

Muitos autores vêm, ao longo da história, defendendo que o afeto é 

indispensável para o ato de ensinar, pois o afeto aproxima, gera confiança e melhor 

compreensão na relação. Alves (2000, p. 5) enfatiza que o professor, aquele que 

ensina com alegria, que ama sua profissão, não morre jamais. Ele diz: “Ensinar é um 

exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos 

olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, 

não morre jamais (...)”. 

Recusani (2018) frisa que a afetividade é um conjunto de fenômenos 

experimentados e vivenciados na forma de emoções, sentimentos e paixões. É 

essencial, portanto, que o professor estabeleça um vínculo afetivo com seu aluno, 

pois assim a relação entre ambos ganhará em confiança, uma vez que aprendemos 

através de nossas atitudes, e nesta relação afetiva poderemos com mais facilidade 

solucionar problemas.  

Para Mello e Rubio (2013) os pequenos gestos como sorrir, escutar, refletir, 

respeitar são, entre tantos outros, necessidades que levam o sujeito a investir na 

afetividade, que é o “combustível” necessário para a adaptação, é um processo 

fundamental dentro da Educação infantil, isto enriquecerá e trará confiança, pois a 

relação do professor com os alunos tem que ser constante, dá-se o tempo todo, na 

sala, durante as atividades, no pátio e por essa proximidade afetiva é que ocorre 

interação com objetos e a construção do conhecimento. 
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3.2 Limites na Educação Infantil 

 

3.2.1 Conceito de Limites 

 

Holanda (1987) cita que são vários significados de limites, alguns deles são: 

demarcar, restringir, marcar, não passar além de (...), não se exceder, contentar-se e 

muitos outros em vários contextos. 

 Segundo o psicólogo Yves de La Taille (2002) apud Specht (2015, p. 12): 

Limite remete à idéia de fronteira, de linha que separa territórios. Se 
existe um limite, é por que há pelo menos dois continentes, concretos 
ou abstratos, separados por essa fronteira. O limite de meu jardim 
está ali significa dizer que, além dele, há algo que não é mais meu 
jardim. Atingi o limite de idade significa dizer que, atingida essa 
idade, há coisa que não posso ou não me deixam mais fazer. Os dois 
exemplos nos remetem à idéia de restrinção: o lado de lá do limite é 
negativo, o que não é meu, o que não posso fazer. Entendido assim, 
o limite se referiria apenas a um horizonte intransponível. Porém, a 
idéia de fronteira remete-nos também à ação de transpor, de ir além. 
Aquilo que hoje me limita pode ser ultrapassado amanhã [...]. 
 

Specht (2015) narra que muito se fala atualmente em torno da questão de 

limites na sociedade de forma geral. Quanto à educação de crianças, suas ações e 

atitudes, essa temática é ainda mais evidenciada, tornando-se tema de reuniões, 

palestras, artigos e demais outros estudos.  

Specht (2015) realça a necessidade de entender um pouco mais sobre esse 

assunto nos leva à busca do significado da palavra “limites” e o que ela quer dizer? 

La Taille (2002) apud Specht (2015) deixa claro a ideia de “Limite” como algo que 

deve ser respeitado, a noção de espaço que posso ocupar, até onde posso ir. 

Porém, aborda também a ideia de limite como algo que deva ser transposto, 

alcançado e vencido, como uma etapa a ser superada.  

O autor frisa que quando ouvimos essa expressão “limites”, percebe-se na 

maioria das vezes, que é utilizada como sentido de restrição, de limitação. É muito 

comum ouvirmos, “essa criança não tem limites ou faz o que bem quer”, esses 

questionamentos e muitos outros são feitos a todo o momento, a maneira como os 

pais aceitam, e até são coniventes com a falta de limites dos filhos.  
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É fato que as famílias de hoje estão configuradas de forma mais 
aberta sem a rigidez dos papéis de antigamente, porém, o medo dos 
pais de repetir uma educação repressora que receberam domina, 
fazendo com que, no extremo oposto, passem do não poder nada 
para o poder tudo contemporâneo. (SOUZA, 2009, p. 149).  

 

Spazzapan (2017) salienta que a criança precisa conhecer o amor, o 

respeito, a amizade e a consideração dos pais, mas também os limites que ela tem 

que respeitar para tornar-se um ser humano apto para a vida em sociedade. Isto são 

valores, que irão fazer os filhos crescerem intelectualmente. Precisamos respeitar os 

nossos filhos, dar ouvidos às suas opiniões, não podemos provocar uma inversão na 

ordem das gerações, esta é uma das piores coisas que podemos fazer aos nossos 

filhos. 

Souza (2009) apud Specht (2015) realça que em relação a estas mudanças 

no ambiente familiar, na forma de agir dos pais e consequentemente de seus filhos, 

é possível pensar e discutir sobre uma variedade de assuntos. Nas formas de ser 

pai e de ser filho nos dias atuais, como salienta Kehl (2007) que complementa o 

pensamento de Souza: 

 
Isso significa que a vaga de adulto, na nossa cultura, está 
desocupada. Ninguém quer estar do lado de lá, do lado careta, do 
conflito de gerações, de modo que o tal conflito, bem ou mal, se 
dissipou. Mães e pais dançam rock, funk e reggae com seus filhos, 
fazem comentários cúmplices sobre sexo e drogas, frequentemente 
posicionam-se do lado da transgressão nos conflitos com a escola e 
com as instituições. (KEHL, 2009, p. 11-12). 
 

Tudo o que se referia às crianças e à família se tornara um assunto 
sério e digno de atenção. Não apenas o futuro da criança, mas 
também sua simples presença e existência eram dignas de 
preocupação – a criança havia assumido um lugar central dentro da 
família. (ARIÈS, 1981apudPRISZKULNIK, 2004,p. 164). 

  

Segundo Biazoli (1995) apud Caldana (1998) esta preocupação com a 

criança, na maioria das vezes em excesso e particularmente pelo fato de serem pais 

ausentes, divididos entre trabalhos, compromissos, vem contribuir com a formação 

dos pais que buscam compensar o tempo que não tem para os filhos, permitindo aos 

filhos em suas brincadeiras, atividades com peso e relações que não são 

competentes com a idade ou o nível da criança, sem perceber o exagero e o 
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excesso nas atitudes dos filhos, e sem que percebam, com o tempo irão dando aos 

mesmos a ideia de que tudo é permitido, sem limites ou restrições.  

Para Biazoli (1995) apud Caldana (1998) os pais atualmente agem de forma 

branda, mais preocupados com exigências com relação aos hábitos de higiene, 

escola e brincadeiras ligadas a sexualidade, quando restringe, quase nunca faz de 

forma punitiva.  

Os pais acreditam ter controle sobre o desenvolvimento de autoritarismo da 

criança, de querer, insistir e nesta forma persistente conseguir o que desejava. E 

muitas vezes relacionando o modo imperativo dos filhos a um problema emocional, 

que poderia gerar um problema psicológico. Tal descrição sugere a assimilação de 

um ideário antiautoritário, permeado por ideias ligadas à Psicologia e Psicanálise, 

compondo uma prática centralizada na criança (BIAZOLI, 1995). 

Estão também de acordo com uma vertente dos estudos sobre as 

transformações nas relações familiares ocorridas com a transição de um ideário 

chamado "tradicional" para o "moderno", fruto de um processo de modernização 

econômica e sócio cultural que teria acarretado entre nós uma mudança, muito 

acelerada de valores principalmente a partir da segunda metade deste século 

(RIBEIRO; RIBEIRO, 1993). 

Stengel (2011) salienta que em relação à identidade, a família tradicional e a 

pós-moderna distinguem seus modelos e padrões, diferenciados a cada um dos 

membros. Na primeira, os modelos pautavam-se em valores e padrões de 

comportamentos relativamente estáveis, passados de geração a geração. Na 

segunda, há uma indefinição e ausência de modelos fixos. Há a coexistência de 

valores e padrões de comportamentos tradicionais e novos, portanto, muitas vezes, 

contraditórios. 

 

Esses estudos lançam mão de uma interessante associação entre 
conhecimentos advindos da Antropologia, da Psicologia e da 
Psicanálise para tornar compreensíveis as incongruências e 
diversidades de padrões adotados pelos pais. Em primeiro lugar, eles 
consideram que a própria rapidez do processo levou à inexistência 
de referenciais pessoais de orientação de condutas claras e 
definidas. (FIGUEIRA, 1987, p.89).  
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Caldana (1998) com base nos autores Figueira (1985; 1987); Nicolaci-da-

Costa (1985; 1989) e Velho (apud FIGUEIRA, 1985) destaca que além disso a 

alteração teria como consequência o surgimento de conflitos, conscientes ou não. 

Entre os valores assimilados em etapas precoces da vida, no convívio com a família 

e aqueles assumidos ao longo da juventude e da vida adulta no contato extra 

familiar.  

O tempo passa, a vida evolui e com a evolução tudo se renova e de forma 

automática com relação à modernidade, desta forma, descartamos muitas coisas e 

com isto perdemos o referencial de valores que antes eram importantes, dando lugar 

a novos métodos e costumes, que irão interferir no desenvolvimento disciplinar dos 

filhos, Caldana (1998) baseou essa ideia em Berman (1987), Romanelli (1987) e 

Gagnebin (1989). 

Em relação a valores, outro aspecto ainda pode ser acrescentado, a 

veiculação intensa, pela mídia, de conhecimentos oriundos da Psicologia, 

Psicanálise e Pedagogia, uma veiculação cuja qualidade e possibilidade de 

assimilação são questionáveis (CALDANA, 1991; ZAGURY, 1997), vistos como 

saberes presumivelmente detentores do conhecimento das formas corretas de se 

educar uma criança e por tal, desqualificadores de antemão dos próprios pais. 

(CALDANA, 1998). 

Em um artigo veiculado pela Revista Cláudia, Gikovate (1989) - um médico 

psiquiatra - faz descrição semelhante desta transformação, mas ao contrário de 

Coralina (1984) assume uma postura bastante crítica: 

 

Com medo de traumatizar as crianças, estamos criando uma geração 
que acredita que aos pais cabe o dever de tudo dar e, e aos filhos o 
direito de receber tudo.(...) De repente, ficamos com medo de 
educar. Preferimos errar por omissão a agir com excessivo rigor e 
provocar marcas definitivas. Nos acovardamos e perdemos a 
confiança em nossas ideias(...). Sem que nos apercebêssemos, 
estávamos fazendo uma inversão de 180 graus em relação ao 
padrão anterior de educação(...) antes as crianças morriam de medo 
de perder o amor dos pais; hoje, são os pais que têm medo de 
perder o afeto dos filhos(...). (GIKOVATE, 1989,p. 182). 

  

Vemos de certa forma exagerada o frequente pensamento, de que é preciso 

sempre reinventar a forma de educar um filho e fazê-lo para cada qual de forma 

particularizada, deixando de lado a busca de apoio das experiências anteriores, as 
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gerações mais antigas, nem as do próprio passado, na busca de superar os modelos 

e padrões anteriores, impulsionados dentro de um saber psicológico, que gera a 

preocupação de que se não modernizar, poderia acarretar problemas emocionais 

nos filhos (CALDANA, 1998). 

 

Não são os filhos que nos devem. São os pais que devem a eles. 
Estatuto do passado. Resquício do Pater Famílias do Direito Romano 
- o Pai tem todos os direitos e os filhos todos os deveres. Assim era, 
assim foi. Hoje, sem precisar leis, nem decretos, nem códigos, pela 
força da evolução humana, através dos séculos, vencendo 
resistências, abrogando artigos e parágrafos, se fez o inverso. O Pai 
tem todos os deveres e os filhos todos os direitos. Principio de justiça 
incontestado pelos próprios pais e juízes destes tempos novos. 
(CORALINA, 1984, p.127). 

 

Coralina (1984) apud Caldana (1995) salienta que é assim que na poesia Pai 

e Filho, Coralina (1984) descreve de forma precisa o sentido das transformações 

ocorridas nas relações pais e filhos em nosso século. E aos olhos da poetisa - que 

viveu a infância no início do século – a situação atual é vista de forma positiva: 

"Nego o amor dos pais do passado, salvante exceções," é o verso com que adentra 

a segunda parte de seu poema em que descreve os sofrimentos, castigos e 

humilhações a que a criança era submetida naqueles “tempos antigos, situações 

que “de resto” ela prefere “não esmiuçar”. 

Palhares (2018) questiona qual o limite entre proteção e controle em família? 

Para a psicóloga Maria Beatriz Cytrynowicz (2018) muitos pais têm dificuldade de 

entender essa diferença e acabam prejudicando os filhos. Em seu livro “Criança e 

Infância: Fundamentos Existenciais, Clínica e Orientações”, ela aborda os riscos da 

superproteção na infância. Segundo Cytrynowicz (2018) os pais têm a “ilusão” de 

que podem livrar seus filhos de experiências negativas e dos sentimentos de 

ameaça e, com isso, afetam o desenvolvimento das crianças.  

Um outro depoimento, Snyders e Lima (1984, p.15-16) em seu belíssimo 

livro cujo sugestivo título é “Não é Fácil Amar Nossos Filhos”, retrata de forma 

eloqüente o resultado, ao nível das vivências dos pais, desta inversão apontada por 

tanto por Gikovate (1989) quanto por Coralina (1984): 

 

Serei eu capaz de o amar bem? Está bem, sim, amo-o; mas é porque 
o amo que não consigo amá-lo. Desejo tanto que ele seja feliz; uma 
criança é feita para ser feliz. Sonho que as provas por que tem de 
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passar sejam doces para ele, que eu possa amaciar-lhas - e não 
consigo; quero mal a mim próprio, quero-lhe mal a ele por não 
conseguir ser feliz comigo; graças a mim(...). Inquietações, 
responsabilidades, e estas responsabilidades são tanto mais 
pesadas para mim quanto mais me repetem, de todos os lados, que 
são pesadas, que se meus filhos estagnarem, ou se desviarem, será 
porque não soubemos criar a atmosfera familiar que lhes teria sido 
favorável. (CALDANA, 1995, p.110).  

 

Ainda segundo Palhares (2018) a superproteção sempre esteve presente 

nas formas dos pais tentarem garantir segurança, evitando angustia e fracassos dos 

filhos, promovendo sempre de forma positiva, experiências na vida de seus filhos.  A 

preocupação com o futuro desconhecidos dos filhos, acaba por se transformar, em 

certo liberalismo, cuidando com excesso de preocupação das frustrações, que 

poderão advir no crescimento dos filhos.  

Caldana (1995) apud Zagury (1997) em um livro de muito sucesso dirigido a 

pais faz analise semelhante, como o próprio título anuncia. Sem Padecer no 

Paraíso, em Defesa dos Pais ou sobre a Tirania dos Filhos. Nele, além de defender 

a ideia de que a educação dos filhos é uma tarefa que vem se tornando cada vez 

mais difícil, pois os papeis se inverteram, os pais se tornaram omissos, e numa 

atitude de superproteção, se tornaram escravos dos filhos, isto tudo decorrente de 

uma difusão maciça informações sobre Educação Infantil, vinculadas principalmente 

à pedagogia, psicologia e psicanálise. Embora admita que contribuam para esta 

situação um conjunto complexo de fatores.  

 Zagury (1997) considera que estas informações confundiriam os pais por 

levá-los a uma postura excessivamente liberal, marcada pela preocupação em não 

frustrar (tornado equivalente de traumatizar), e pelo concomitante despertar do 

sentimento de culpa nos momentos em que procuram impor limites aos filhos. 

De acordo com Palhares (2018) os pais lidam com dificuldades e limitações, 

como se fossem sinais de fraqueza, e com isso na tentativa de eliminar frustrações 

na vida dos filhos, pecam pela superproteção. Muitas vezes os pais confundem a 

proteção que é tão necessária para a criança, com a superproteção. O excessivo 

controle leva a incapacidade e insegurança da criança em lidar com a vida. A 

insegurança da criança gera num circulo vicioso a insegurança dos pais, a 

superproteção, bloqueia a capacidade dos filhos em lidar com as frustrações, com 

os problemas pessoais, o descontrole das atitudes nas crianças, nasce a partir do 
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momento em que ela bloqueada pela superproteção não é capaz de lidar com seus 

problemas. 

Palhares (2018) salienta que os pais por meio de um não, podem colaborar 

e muito para a autonomia da criança, na busca de soluções, ajudá-la a lidar com 

alternativas, que há outros caminhos a encontrar, e que isto não deverá frustrá-la. A 

falta de limites no que deseja a criança, é um fator negativo para o desenvolvimento 

de sua autonomia. O adulto precisa saber manter a posição de autoridade afetiva, 

quanto ao atendimento dos pedidos da criança. 

Para Caldana (1998) na busca da aproximação dos filhos, e de sentir que os 

conquistamos, dentro de um ideário moderno, aliada a preocupação com a felicidade 

da criança, faz com que a noção de limites seja ignorada. 

Segundo Figueira (1987), o processo de modernização é o grande 

responsável pela falta de limites das crianças, pois se percebem a grande diferença 

nos padrões das famílias, modernas em que segue a linha permissiva, enquanto na 

tradicional os filhos obedecem a uma linha uma posição, ou seja, a autoridade dos 

pais.  

Todos tendem a ser definido a partir de sua posição, sexo e idade. 
Há várias ideias em torno do que é “certo” e “errado” e há vários 
mecanismos dentro e fora dos sujeitos para tentar suprimir ou 
controlar as varias formas de desvio do comportamento (...). As 
regras emanam de uma autoridade exterior ao sujeito (...) 
determinandode fora o que ele deve fazer, (...) e definem o conteúdo 
do comportamento que tende a ser relativamente fixo. (FIGUEIRA, 
1987, p. 15-26).  

 

Figueira (1987) salienta que a família igualitária, ou moderna, é definida 

como aquela em que seus membros podem ser iguais como indivíduos, e ao mesmo 

tempo diferentes, de características distintas.  

 
[...] As noções bem delineadas de “certo” e “errado” perdem                     
suas fronteiras, a noção de desvio de comportamento, pensamento 
ou desejo perde clareza, e instaura-se, aparentemente, o reino da 
pluralidade de escolhas, que só são limitadas pelo respeito à 
individualidade do outro. (FIGUEIRA, 1987, p. 15-26).  

 

O autor acima frisa ainda que a autonomia é o fator que regula as relações 

entre as pessoas, o auto-desenvolvimento entre os outros deixando ao indivíduo o 

direito de opção.  
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3.2.2 Superar Limites  

 

Além da questão restritiva, é importante na educação das crianças a ideia de 

ampliar horizontes, a possibilidade de transpor limites. 

La Taille (1999) apud Araújo (2007) aponta outra dimensão de limites como 

fronteira a ser ultrapassada. Para ele, limite significaria ainda, aquilo que pode ou 

que deve ser transposto pela criança para atingir a maturidade e a excelência. A 

concepção de transpor limites se refere a romper fronteiras em todos os sentidos, no 

desenvolvimento do ser humano, vemos que a fase infância, não se encerra por si, e 

sim uma fase que transpomos, e que teve inicio na pequena criança, desde seus 

movimentos, na descoberta e evolução a cada limitação vencida, no passo a passo.  

A concepção de transpor limites como crescimento no plano moral é descrito 

por Dolto (1998) apud Araújo (2007) para a autora existe um segundo cordão 

umbilical que deve se romper que é o vinculo moral, tornando a criança capaz de ser 

senhora de seus atos e agir com uma consciência livre, sem ter que se balizar 

apenas no juízo alheio. À medida que a criança consegue respeitar o outro e as 

regras de forma autônoma, ela atinge a maturidade. 

La Taille (1999) apud Araújo (2007) frisa que ir além do que parecia ser a 

capacidade, ampliar possibilidades, criar abertura para novos horizontes, é o que 

necessita toda criança, para o desenvolvimento emocional, a educação vai alem do 

impor limites. A criança sente a necessidade de crescer, deixar de ser criança, e a 

superação de limites, contribui para a formação do indivíduo que respeita e 

disciplina.  

Dolto (1998) apud Araújo (2007) narra que a educação dos pais tem um 

papel de estimular comportamentos ativos e ricos em si mesmos de forma a gerar 

satisfação para a criança. A autora destaca a importância do papel da educação na 

colaboração com a vida, desenvolvendo o espírito e o corpo.  

Segundo La Taille (1999) apud Araújo (2007) a criança aprende a romper 

limites através da brincadeira. Estas Práticas educativas acabariam reforçando a sua 

motivação mais primitiva e o egocentrismo, restringindo os horizontes e 

desestimulando a criança a buscar a excelência. Ou seja, muitas vezes o que ocorre 

é que se aproxima a cultura da criança, ao invés de aproximar a criança à cultura. 
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 As restrições para o autor devem ser pensadas em função da felicidade e do 

bem-estar do individuo e dos outros membros da sociedade. Neste sentido, a 

relação limites-educação é possível e realizável.  

 

3.2.3 Trabalhando limites na Educação Básica 
  

A criação de um ambiente sócio moral na pré-escola é proposto segundo 

Devries e Zam, em seu livro: A Ética na Educação Infantil (1998). Onde vemos que 

Piaget (1932/1965)salienta a indissociabilidade do desenvolvimento intelectual, 

social, moral e afetivo.  

Vinha (1999) apud Devries e Zam (2018) concentra seu trabalho sobre o 

ambiente sócio-moral e desenvolvimento sócio-moral da criança em três paralelos 

na teoria de desenvolvimento sócio-moral e cognitivo de Piaget. O primeiro paralelo 

é que, da mesma forma em que o conhecimento do mundo físico é construído pela 

criança, assim também deve ser construído o conhecimento psicossocial. Isto é, o 

pensamento sócio-moral e o entendimento sócio-moral em ação passam por 

transformações qualitativas. O segundo paralelo é que, assim como o afeto é um 

elemento motivacional indissociável no desenvolvimento intelectual, os vínculos 

sócio-afetivos (ou a falta desses) motivam o desenvolvimento social e moral. O 

terceiro paralelo é que um processo de equilíbrio (ou auto-regulação) pode ser 

descrito tanto para o desenvolvimento social e moral, quanto para o cognitivo.  

Dias (2005) narra que as experiências interativas, não se desenvolvem na 

criança independentemente, mas desenvolvem-se mediante as relações praticas e 

verbais, que existem entre elas e as pessoas que as rodeiam, é um erro ensinar a 

criança a aprender com a punição, ou recompensá-la por uma atitude exemplar.   

Quando o objetivo específico de cada experiência é definir, delimitar e refletir com a 

criança determinadas noções, capacidades, hábitos e valores, dizemos que estamos 

diante de uma atividade de educação moral. 

Com “auto regulação”, Piaget demonstra que o desenvolvimento intelectual 

passa pelo desenvolvimento sócio-moral, o ambiente sócio-moral é construído a 

partir das ações e reações do adulto para com a criança. As crianças constroem seu 

senso moral a partir das experiências da vida cotidiana. Ao ingressarem na pré-
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escola, logo enfrentam questões morais próprias do contexto em que vivem 

(DEVRIES; ZAM, 2019). 

 

3.2.4 A moral na Educação Infantil 

 

Para Vinha (1999) há muita incoerência entre o objetivo e os instrumentos 

utilizados para atingir esse objetivo. Se o objetivo é formar um ser humano 

autônomo, criativo etc., a sala tem que ter um ambiente em que tudo isso seja 

possível de acontecer. Para a criança, a construção da inteligência se dá a partir da 

interação com o meio. O mesmo vale para a moralidade. A construção dos valores, 

o desenvolvimento moral, se dá a partir da interação da criança com pessoas e 

situações. 

Dias (2005) salienta que a reflexão moral não é algo que se encerra em si 

mesma. A reflexão que a pessoa faz sobre determinada situação, acontecimento ou 

fenômeno, também pode ser condicionada, em grau variado pelas condições 

objetivas e subjetivas a que cada indivíduo está exposto. Requer uma analise das 

relações e das experiências vividas pelo individuo no decorrer de sua vida.          

Segundo Vinha (1999) a moralidade não deve ser ensinada por sermões e 

sim nos exemplos das pequenas experiências diárias, em cada oportunidade que a 

criança tem de se relacionar com o outro.  A conduta dos adultos deve ser sincera, e 

objetiva perante aos filhos, pois a criança absorve e repete nossas atitudes, se 

agimos com atitudes sem moral, as crianças irão se espelhar nesta ação. Atitudes 

como aquelas, de que uma mentirinha às vezes faz bem, não convém nas relações 

com os filhos. 

Conforme salientam Oliveira e Caldana (2004) como umas das 

consequências deste cenário, Paggi e Guareschi (2004) descrevem a queda da 

autoridade parental e a prevalência de relações mais permissivas entre adultos e 

crianças. A questão dos limites surge, então, como uma problemática recorrente nas 

práticas educativas atuais. 

Vinha (1999) frisa ainda que o valor na moralidade infantil, ou seja, as 

considerações de mentira grave ou não para a criança é totalmente diferente dos 
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adultos.  Uma mentira grave para a criança é aquela que na sua concepção é uma 

mentira difícil de acreditar, algo muito exagerado. Por outro lado, mentir com atos 

que podem ser realizados não se caracteriza como mentira grave na visão da 

criança.  

A autora descreve que com o passar do tempo, a criança percebe que as 

regras existem para serem seguidas, e a importância delas nos que diz respeito a 

nossos comportamentos, as compensações, por agirmos dentro delas e a punição 

pelo não cumprimento delas. A importância na compreensão do agir, aceitar e 

conviver dentro dessas regras irá contribuir no crescimento da criança dentro do 

convívio social.  

 

3.2.5 Limites ou Moral 

 

Para Araujo e Sperb (2009) os padrões antigos de educação, são 

questionados hoje, em função do avanço na presença das mulheres no mercado de 

trabalho, afastando-as do ambiente familiar, alterando de forma significativa as 

praticas educacionais na família.  

Wagner, Predebon e Falcke (2005) salientam que novos padrões, valores e 

modelos de relação são estabelecidos entre pais e filhos, na expectativa dos ideais 

sociais.  A democracia ganha importância na relação entre pais e filhos, o 

relacionamento entre ambos, não é mais pautado por práticas autoritárias.       

De acordo com Araujo e Sperb (2009) é de suma importância nos dias 

atuais, estabelecer limites no desenvolvimento infantil, dentro da educação. As 

autoras salientam três dimensões da palavra limites: transpor limites para alcançar a 

maturidade, respeitá-los em favor da moralidade e, por último, a idéia de construir 

limites que permitam a preservação da intimidade.  

Nestas três dimensões destacam a importância da moralidade, do que a 

própria definição de limites, que mostra o que é proibido ou permitido, dentro do 

padrão de obediências, regras e normas.  

La Taille (2001) salienta ainda que, a moralidade, é o respeito, ao direito 

alheio, a socialização é construída quando compreendemos e respeitamos opiniões. 
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A capacidade da criança se socializar e conviver bem com os demais, implica 

diretamente na construção de limites. 

 

3.3 Limites no Ambiente Escolar  

 

A falta de limites na Educação Infantil gera vários fatores negativos na vida 

da criança, uma questão que precisa ser observada no ambiente escolar, desde o 

inicio do aprendizado da criança. Apesar de muitos professores se preocuparem em 

solucionar a indisciplina ainda fica muito a desejar, sendo que as escolas precisam 

se empenhar em amenizar e resolver o problema de forma que faça o aluno se 

sentir valorizado e importante para a escola e para a comunidade. (ROZA; SILVA, 

2014). 

Profissionais da área educacional reconhecem a importância do limite como 

um veículo para o desenvolvimento de seus alunos, seja no aspecto físico, mental 

ou social. A questão dos limites é sem duvida o fator mais importante para a 

educação na atualidade, e a forma como a criança é educada do ambiente familiar, 

irá influenciar sua relação no ambiente escolar (ARAÚJO; SPERB, 2009, p. 186). 

Para Almeida (2016) a mudança decorrente do sistema moderno abriu, 

espaço para uma formação negativa na educação dos filhos. Muito contribuiu o fato 

de que, se antigamente, a mulher do lar fazia todo um trabalho paralelo de 

atendimento complementar à criança na escola, cuidava do uniforme, materiais, 

lanches, higiene pessoal, etc., o pai não sofria o desgaste cotidiano da autoridade, 

pois ele era poupado. A mãe administrava o cotidiano e fazia a mediação dos 

conflitos.  

A autora, citada anteriormente, salienta que a mudança imposta pelo novo 

sistema criou um enorme abismo na relação pais e filhos, dificultando o diálogo, a 

compreensão, o reconhecimento da autoridade dos pais por parte dos filhos, 

obstruindo desta forma as tentativas de um relacionamento que poderia gerar 

respeito, e uma construção positiva, contribuindo para o que chamamos de falta de 

limites. 

Brambatti (2010) destaca que vivemos um momento de transformação, 

representado de forma negativa dentro dos valores éticos e morais, os meios de 
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comunicação, o avanço tecnológico, que faz com que estejamos conectados com 

várias formas de culturas e costumes diferentes, e de forma muito rápida, situações 

que no passado não existiam, onde os filhos enxergavam nos pais, um poço de 

sabedoria. O fato é que este é um momento vivenciado por todos em geral.  

Segundo Almeida e Freire (2009) a desintegração da família nestes dias se 

faz presente de uma maneira absurda, filhos que não se respeitam, filhos que não 

respeitam o próximo, pais que vivem com filhos e não os conhecem, pais que 

alimentam e não educam que trabalham demasiadamente para darem o melhor e 

acabam não dando o fundamental para a vida emocional dos filhos e, por 

conseguinte esses fatos estão impressos na face do que hoje chamamos de 

sociedade.  

Infelizmente, nunca na escola se discutiu tanto, quanto hoje, assuntos como 

falta de limites, desrespeito na sala de aula e desmotivação dos alunos. Nunca se 

observou tantos professores cansados, estressados e, muitas vezes, doentes física 

e mentalmente. Nunca os sentimentos de impotência e frustração estiveram tão 

marcantemente e presentes na vida escolar. (BRAMBATTI, 2010). 

É possível constatar que nem a família, nem a escola têm clareza sobre o 

que é realmente estabelecer limites. Os limites são o respeito ao ser humano, o 

respeito a si mesmo e ao outro, traduzido como respeito mútuo, enquanto disciplina 

seria um conjunto de regras a serem obedecidas por todos. (ALMEIDA; FREIRE, 

2009). 

Para Paggi e Guareschi (2004) apud Araújo e Sperb (2009, p. 186), “é na 

relação parental que primeiramente se estabelece a noção de limite, o respeito à 

autoridade e a capacidade de se colocar no lugar do outro”. A criança cresce sendo 

influenciadas por aqueles que a rodeiam, cabe aos pais refletirem sobre tal 

influência e trabalharem desde cedo em favor da educação de seus filhos.  

É com a família que os filhos aprendem valores como, carinho e afeto 

compreendendo a noção de respeito e amor ao próximo.  A obra dos pais vem antes 

da do professor. Eles têm uma escola no lar – o primeiro estágio. Se 

cuidadosamente e com oração procurarem conhecer e desempenhar seu dever, 

prepararão os filhos para entrar no segundo estágio, receber instruções do professor 

(WHITE, 2014). 
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Araújo e Sperb (2009, p. 186) frisam que a construção de limites está 

relacionada com a capacidade da criança de obter uma socialização bem-sucedida, 

de forma que ela possa reconhecer e considerar os próprios limites e os dos demais. 

Assim, a consequência devido à falta de limite recai não apenas sobre as crianças, 

mas há um aspecto social também envolvido. 

Para Aureliano et al (2014) a opinião da criança não deve ser ignorada. É 

um dizer “não” de forma a educá-la de fato, cercando-a de cuidado, não apenas de 

repressão. Entretanto, esse educar “democrático” não deve ser confundido como 

“permissividade”, pois a criança ainda não está pronta para saber escolher o que é 

melhor para ela.  

De acordo com os autores acima citados, os pais e educadores têm o 

desafio de não se acomodar, acreditando que tal atitude seja coisa do modernismo, 

e juntos encontrarem maneiras de conquistar a confiança da criança.  

Cardelli (2008) frisa que as mudanças no mundo econômico, à necessidade 

da autonomia financeira da mulher, pais que se desdobram às vezes com duas ou 

mais funções de trabalho, na busca de dar conforto e melhores condições de vida 

para os filhos, deixam muitas vezes de lado, a relação de afeto, aquela presença 

que os padrões antigos tinham, e que desenvolvia naturalmente na criança o senso 

de carinho e respeito.  

A sociedade mudou, valores éticos se transformaram e muitos pais ficaram 

inseguros a formação dos filhos. Não é o caso dos professores abrirem mão desta 

responsabilidade e jogarem a culpa nas famílias. Mas, a pesquisadora Zagury 

(2000) defende que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre a escola e a 

família. O segredo segundo ela está na reaproximação com os pais.  

 

Esta missão de educar hoje está sobrando muito para a escola, 
apesar dela não ter condições de arcar sozinha com a 
responsabilidade. Não que os pais sejam acomodados. Nas ultimas 
décadas, nossa sociedade passou por mudanças que se refletiram 
nas relações familiares. (ZAGURY, 2000, p.12). 

 

Zagury (2000) ressalta que, o ideal é deixar claro desde cedo para os jovens 

e crianças, o que pode e o que não pode ser feito. Estabelecendo algumas regras, 
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os pais começam a delinear limites, e aqueles que as transgredirem não farão por 

ignorá-las, o que torna mais fácil, o “transgressor” a assumir.  

Brambatti (2010) narra que, no que se refere à família, é necessário dizer 

que a historiografia brasileira nos leva a concluir que não existe um “modelo de 

família” e sim uma infinidade de modelos familiares, com traços em comum, mas 

também guardando singularidades. Podemos dizer que cada família possui suas 

características, seus laços e personalidades, e juntos lutam por seu 

desenvolvimento e subsistência.  

A autora ainda frisa que estão presentes dessa maneira, sentimentos 

pertinentes ao cotidiano de qualquer agrupamento como amor, ódio, ciúme, inveja, 

entre outros. Em relação às expectativas da família com respeito à escola com seus 

filhos, encontram-se várias fantasias familiares, confiando plenamente à escola a 

formação do filho, em todos os seguimentos, cultural, limites e sexualidade, e que 

ele seja preparado para obter êxito na escola e na profissão. Vemos neste contexto 

a necessidade de uma entidade preparada para lidar com tal situação. As 

possibilidades da manutenção de uma relação professor/aluno com qualidade e a 

família são consideradas peça chave nesse momento de crise.       

Para Cardelli (2008) o mais difícil no mundo é educar uma criança ou 

adolescente, pois que demanda da nossa atenção por um tempo, que não 

percebemos que até em último momento podemos receber educação. 

A autora também enfatiza que, alguns fatores apontam as causas da falta de 

limites na educação das crianças de um modo geral. Os adultos são espelhos, fonte 

de inspiração e exemplos na formação da criança. Se nossas condutas são 

negativas, com certeza irá refletir e influenciar o desenvolvimento de nossos filhos. 

Vemos como exemploos valores que sumiram do nosso cenário, haja vista o enorme 

número de casos de corrupção interruptos, na política, empresas, igrejas, etc. 

Para White, “as crianças são às vezes tentadas a zangar-se quando 
lhe são feitas restrições; mas, mais tarde na vida, elas bendirão os 
pais pelo fiel cuidado e estrita vigilância que as guardou e guiou na 
idade da inexperiência.” Os benefícios de pôr limites nos filhos serão 
vistos em longo prazo e têm influência na vida da criança ao longo de 
toda sua vida. (WHITE, 2008, p. 173). 
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Tedesco (2002) apud Brambatti (2010) enfatiza que ao lado da família, a 

escola permanece sendo um espaço de formação que deve, para tanto, repensar a 

sua ação formadora, preocupando-se em formar seus educadores para que os 

mesmos reúnam recursos que os permitam lidar com os conflitos inerentes ao 

cotidiano escolar. Portanto é na escola, por meio de um trabalho conjunto, e com 

apoio da comunidade que a formação do aluno, bem como os problemas que 

assolam a educação, poderão ser analisados e receberem cuidados, a fim de saná-

los.        

Assim, é fundamental que conheçamos os alunos e as famílias com as quais 

lidamos. Sobretudo que conheçamos quais são suas dificuldades, seus planos, seus 

medos e anseios. Enfim, que características e particularidades marcam a trajetória 

de cada família e consequentemente, do educando a quem atendemos. Estas 

informações são dados preciosos para que possamos avaliar o êxito de nossas 

ações enquanto educadores, identificar demandas e construir propostas 

educacionais compatíveis com a nossa realidade (BRAMBATTI,2010). 

A questão dos limites não se impõe tão somente aos pais, além de sua 

missão de ensinar e educar para os limites, a organização escolar deve conviver, em 

grande parte, com a falta ou a imperfeição dos mesmos trazidos do berço primeiro, a 

“família” (HITO,2012). 

 

3.4 As intervenções do trabalho docente na construção do limite na Educação 
Infantil 

 

3.4.1 Atitudes do professor com relação falta de Limites  
  

Para Ferrari (2005) o trabalho de um professor é algo que merece atenção e 

admiração, pois lidar com o desconhecido é muito complicado, e é assim que o 

professor se vê dentro de uma sala de aula, pois ali à sua frente estão vidas que 

trazem histórias diferentes umas das outras, relações e fatores que podem ofertar no 

seu relacionamento, a doçura ou a agressão, em todos os aspectos.  

A autora salienta ainda que cabe ao professor a árdua tarefa de criar um 

relacionamento sustentável ao seu trabalho e cumprir sua missão de educador. Em 
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O mal-estar na civilização, texto escrito em 1929, já se pode observar Freud 

explicitando que o melhor caminho para a difícil tarefa de lidar com o sofrimento dos 

homens em seus relacionamentos com outros homens é tornar-se membro da 

comunidade humana, e isso supõe a tarefa do educar e ser educado. 

Gomes e Pereira (2013, p. 203-204) narram que a literatura dedica 

importantes reflexões e pesquisas ao papel do professor em face das violências 

escolares, tanto no Brasil como em outros países. Além das mudanças da sociedade 

inclusiva, a escola se transformou em instituição de massa e compulsória, pelo 

menos até certo nível. Antes matricular-se em uma escola era privilégio, quase 

sempre da elite, hoje é um dever, uma obrigação garantida por lei.  

Ferrari (2005) frisa que, o professor porta assim, um saber que define o 

vínculo educativo, que é a via da função civilizadora e, por isso, esse saber deve ser 

mantido vivo, para que a relação não se torne uma relação do eu/você, 

imaginariamente geradora de tensões e agressividades. Por outro lado, cabe ao 

aluno aceitar, e de forma construtiva, aproveitar e extrair o melhor deste saber 

oferecido a ele. 

A educação, segundo Tizio (2003, p. 175), “é uma oferta que aspira criar o 

consentimento que nem sempre acontece”. E por isso, o que é ofertado ao sujeito 

deve se entrelaçar nessas marcas para que o consentimento aconteça, mesmo 

porque, é até saudável que se diga não a algo que se oferece. Não se trata, então, 

de querer apagar suas marcas, algumas delas indestrutíveis, mas, sim, de que o 

agente reconheça que faz parte do problema que lhe ocupa, na impossibilidade de 

tudo educar (FERRARI, 2005). 

Gomes e Pereira (2013, p. 203-204) salientam que não importa se o 

discente ou a família deseja a matrícula, pois ela é obrigatória, não só por lei, mas 

também pela necessidade social de se escolarizar para não ser excluído ou agravar 

a exclusão social, quanto mais educação se tem, mais educação é necessária e 

mais tempo é preciso permanecer na escola, num processo crescente.  

             Desta forma, esses fenômenos resultaram da perturbação dos acordos entre 

os diferentes níveis do sistema educacional, e os públicos que lhes eram 

socialmente destinados (BARRÈRE; SEMBEL, 2002). Por isso, não é de 
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surpreender que as violências se tornem uma problemática nova em suas 

dimensões e manifestações. (CHRISPINO, 2002). 

Fontes (2010) descreve como é difícil aceitar o que nos tenta impor os 

sistemas atuais, a conturbada relação professor-aluno, onde o respeito entre ambos 

se faz ausente.  O que deveria ser a busca do conhecimento, satisfação e realização 

de quem ensina, em ver o resultado alcançado, tornou-se um desafio que nasce de 

relações conturbadas vindas da formação familiar, e que tenta buscar solução no 

ambiente escolar.  

Em tempos de qualificação profissional, o “saber lidar” e as “estratégias 

matreiras” dos professores, no dizer de Correia e Matos (2001 apud STOER; 

CORTESÃO; CORREIA, 2001, p. 107) são excluídos, em favor de um conteúdo 

funcional e de uma postura profissional “administrativa e tecnocrática que define o 

trabalho profissional segundo uma lógica de administração e tratamento de objetos”.  

A problemática relação, família – filhos, alunos – professor, e a constante 

reclamação, de que os filhos não recebem educação dos pais, os pais por sua vez, 

de que a escola não está sabendo lidar com a falta de limites dos filhos, gerando a 

triste desconfiança, de que não há o que fazer (FONTES, 2010). 

De acordo com Parrat-Dayan (2012) a maioria dos docentes não sabe como 

enfrentar a indisciplina ou como lidar com a falta de limites, e muitos são as formas 

como se manifesta esta atitude, ela vai desde um simples objeto que é atirado ao 

chão, a xingamentos e até mesmo uma agressão, impedindo o trabalho do professor 

na sala de aula.  

O autor salienta que tais atitudes desestimulam e transformam em transtorno 

todo o trabalho preparado pelo professor. Segundo Parrat-Dayan (2012) não existe 

um nível de exigência predefinido, e sim a exigência de construí-lo conjuntamente.  

Estrela (2002) apud Garcia (2009) apresenta uma perspectiva conceitual 

interessante, a noção de indisciplina como algo situado no campo das relações 

pedagógicas na escola, que pode ser considerada uma transgressão de regras que 

determinam as condições necessárias para que ocorram diversas aprendizagens 

coletivas necessárias em sala de aula. Tais regras pedagógicas estariam 

subordinadas as finalidades do processo de ensino-aprendizagem e seriam relativas 

a um modelo de intervenção pedagógica.  
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Nesse sentido, haveria uma relação entre a natureza da disciplina desejada 

em sala de aula e a perspectiva pedagógica que por suposto estaria orientando as 

concepções e práticas na escola. Nesse sentido, disciplina e indisciplina seriam 

elementos relacionados ao campo da relação pedagógica, a qual estaria na base da 

transmissão do saber na escola (ESTRELA, 2002, p. 35).  

Parrat-Dayan (2012) salienta que a indisciplina é a expressão da distância 

simbólica e cultural entre dois universos que tendem a se opor. O resultado é que 

muitos alunos se entediam da escola, não enxergam no ambiente escolar o que a 

modernidade oferece, em termo de dinamismo, e não conseguem se apaixonar 

pelas atividades que lhe são propostas, e este tédio se transforma em indisciplina. 

Para evitar o problema, a avaliação formativa e as modalidades de diferenciação 

pedagógica, deveriam fazer parte da formação de professores.  

Garcia (2009) frisa que as indisciplinas, portanto, teriam implicações diretas 

sobre o desdobramento das relações pedagógicas bem como sobre a construção do 

conhecimento na escola. A perspectiva apresentada por Estrela (2002) demonstra 

uma noção de desorganização em todo um processo que envolve as relações 

pedagógicas e as regras que organizam o processo pedagógico.  

Parrat-Dayan (2012) comenta que muitos alunos confundem normatividade e 

normalização. Aceitar a normatividade de uma disciplina significa se submeter a uma 

característica que uma vez aceita, dá poder e liberta. É aceitando as regras 

constitutivas do saber biológico, por exemplo, que o mundo dos seres vivos se torna 

familiar, e pode chegar a apaixonar. Conhecer as normas de uma disciplina é 

essencial para absorvê-la e assim conhecer suas bases para poder raciocinar.  

Na visão de Garcia (2009) as indisciplinas, portanto, teriam implicações 

diretas sobre o desdobramento das relações pedagógicas bem como sobre a 

construção do conhecimento na escola.  

A perspectiva apresentada por Estrela (2002) relata que a desorganização 

das relações pedagógicas, podem ser fatores decisivos para a indisciplina na escola, 

pois um processo pedagógico organizado estimula a aprendizagem coletiva. É 

necessário que o aluno entenda que as normas sociais podem ser revisadas, e que 

são necessárias para a vida social. Ao contrário das normas simbólicas que 

estruturam os diferentes campos do saber. É preciso um processo pedagógico 
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organizado, e um bom preparo do professor para que os alunos cheguem a 

compreender esta diferença.  

O autor realça que de fato, as práticas disciplinares exercidas pelos 

professores, podem criar rejeições pelos alunos, dentro das relações pedagógicas 

em sala de aula, e que dão sustentação ao processo de ensino-aprendizagem.  A 

indisciplina neste caso solicita não somente prestar atenção as ações dos alunos em 

sala de aula, mas no próprio modelo de intervenção pedagógica utilizado pelos 

professores. O problema é eminente, e se a questão é um desinteresse do aluno 

pela disciplina, o caminho seria a aproximação, uma demonstração de confiança, de 

cooperativismo. Embora o que vemos na atualidade, nesse caso é uma omissão do 

professor (ESTRELA, 2002). 

Parrat-Dayan (2012) enfatiza que é necessário levarmos em conta de forma 

construtiva o desenvolvimento moral da criança, tanto no ponto de vista psicológico 

quanto no pedagógico, para tentarmos obter resultados de reduções significativas na 

falta de limites ou indisciplina. É importante também que haja diálogos na sala de 

aula, deixando que o aluno tenha voz, e que de forma democrática sejam 

negociadas e renegociadas as regras de relacionamento na sala de aula. O sentido 

cooperativo, professor-aluno discutindo e abordando não somente os assuntos 

escolares, mas também a troca de experiências de vivencias entre os alunos e o 

professor, fará com que a confiança mútua seja estabelecida, gerando harmonia no 

ambiente escolar.  

Os autores Oliveira e Favero (2014) narram que as relações dentro de uma 

sala de aula, necessitam ser analisadas para compressão da natureza da disciplina. 

Aquino (1998, p.49) aponta que: “não é possível conceber a instituição escolar como 

algo além ou aquém da relação concreta entre seus protagonistas”. A reflexão sobre 

a atuação dos educadores é de suma importância no combate à falta de limites e 

indisciplina do educando.   

Segundo Parrat-Dayan (2008, p.124), “a gestão da classe é parte do 

problema da disciplina”. Dentro do contexto escolar podemos observar três formas 

de educadores com práticas diferentes na relação da sala de aula. Observam-se 

professores que em sua prática são poucos flexíveis, rígidos, por vezes autoritários. 

Em contrapartida, aqueles profissionais que são flexíveis, que estipulam poucas 
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regras e, por último, distintos a estes, aqueles educadores que não estabelecem 

regras e tão pouco são flexíveis em sua prática.   

O autor frisa a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio dentre estas 

regras, com flexibilidade nas ações, para que sejam alcançados os objetivos em prol 

da harmonia na sala de aula.  

Vigostki (2010) apud Ricordi (2015, p. 67) realça que ao mudar ou 

proporcionar mudanças no meio o pedagogo/professor educa a criança, este é um 

trabalho duplo, pois o professor é o organizador e o administrador do meio 

educativo/escolar, assim chegamos à seguinte fórmula do processo educacional, a 

educação se faz através da própria experiência do aluno, a qual é inteiramente 

determinada pelo meio, e nesse processo o papel do mestre consiste em organizar e 

regular o meio. 

Numa parceria com o aluno, o professor pode criar uma dinâmica 

construtiva, dando autonomia ao aluno, fazendo-o participar ativamente da aula, 

com isto a autoridade que era depositada ao professor, dá lugar a um 

relacionamento democrático, o aluno torna- se o centro, gerando auto-estímulo, e 

mais participação na sala de aula. (PARRAT-DAYAN, 2008).  

Oliveira e Favero (2014) ressaltam que o educador deve tomar a posição de 

adulto na situação, pois muitas vezes o problema gerado por certos comportamentos 

do educando dentro do conflito, podem ser reflexos das inquietações próprias da 

fase de suas vidas. A autoridade docente necessita ser legitimada e não imposta de 

forma autoritária e arbitrária. Nesta perspectiva, uma postura profissional baseada 

no respeito ao educando, na busca de criar meios para o fortalecimento de sua 

autonomia, faz-se essencial. É importante que o educador faça sempre uma análise 

de suas próprias atitudes perante o educando. 

 

É preciso chamar a atenção, mas sempre com respeito e mostrando 
que o grupo é que está sendo prejudicado, e não apenas você, 
pessoalmente.Tratar o estudante dessa forma faz com que ele 
também perceba como agir em momentos de conflito. (GURGEL; 
MOÇO, 2009, p. 12). 

 

 Oliveira e Favero (2014) sobre as possibilidades de como intervir e enfrentar 

a indisciplina escolar recai, também, na análise de outro ponto fundamental da 

relação cotidiana da escola, ou seja, as regras escolares.  
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              Oliveira e Favero (2014) enfatizam que quando falamos em regras, incluem-

se aqui as normas, regulamentos e regimentos escolares construídos de “forma 

coletiva”, pois a escola atuando em conjunto com a comunidade, poderá estabelecer 

normas agindo de forma consciente e consistente no processo educacional, de 

modo a minimizar os fatores que levam à indisciplina escolar.  

                Salientam ainda os autores que desta forma fica evidente a necessidade 

de que todo o coletivo escolar deverá estar envolvido no mesmo objetivo, falando a 

mesma língua, em sua prática diária, sendo conhecedor das normas, regulamentos, 

regimentos, regras e acordos firmados. Evitando desta maneira que sejam tomadas 

diferentes direções em sua prática pedagógica e, desta forma, nesta trajetória a 

escola não encontrar unidade e clareza nas ações propostas. 

 

A verdade é que a disciplina é um termo muito genérico e, quando se 
refere à escola, somos levados a reduzi-la à indisciplina do aluno e à 
punição deste no sentido de contê-lo para torná-lo obediente, 
passivo, restaurando a tão propalada disciplina que, neste caso, 
significa a manutenção da ordem estabelecida. (RIBAS; CARVALHO; 
SCHIDT, 1989, p. 30). 

 

Ricordi (2015) reforça que muitas vezes no exercício de sua autoridade o 

educador confunde limites com controle excessivo de disciplina, deixando de lado o 

sentido democrático. Pois é visto como uma forma de “moldar” as crianças. A 

necessidade de compreender a questão de limites na Educação Infantil é preciso 

estabelecer um conceito sobre o mesmo.  Yves de La Taille fala sobre uma 

superação de limites, que os limites existem para serem superados, como explica na 

citação a seguir: 

 

“Limite” significa também aquilo que pode ou deve ser transposto. 
Toda fronteira, todo limite separa dois lados. O problema reside em 
saber se o limite é um convite para passar para o outro lado ou, pelo 
contrário, uma ordem para permanecer de um lado só. (LA TAILLE, 
1999, p. 12). 

 

La Taille (1999) apud Ricordi (2015) ao falar de transpor limites questiona a 

forma de educar a criança, diz que não devemos apenas impor limites, devemos 

auxiliá-las em seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, pois assim elas serão capazes 

de entender regras.  
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O que se pode fazer é trabalhar os combinados com as crianças como cita 

Vigotski (2010, p. 314): 

 

Não se trata de obediência a quem quer que seja mas de assumir 
livremente formas de comportamento que garantam a justeza do 
comportamento geral. Esse mecanismo não é algo estranho, imposto 
à criança, mas, ao contrário, está na própria natureza dela, e a 
brincadeira é o mecanismo natural que desenvolve e unifica essas 
habilidades. Em parte alguma o comportamento da criança encontra 
tantas regras como brincadeira, e em lugar nenhum assume essa 
forma livre e ético-educativa. Não se trata de formas 
quaisquer,ditadas pelos adultos à criança. 

   

Ricordi (2015) salienta que se deve fugir do sistema autoritário, jamais 

utilizar castigos físicos ou morais. Porém não devemos proteger em demasia as 

crianças, pois estas devem conhecer as frustrações da vida. Esse é um grande erro 

dos educadores, protegerem demais as crianças. 

Oliveira e Favero (2014) frisam a necessidade de uma interação professor-

aluno em torno das regras estabelecidas e legitimadas no espaço escolar, prática 

esta, que deve ir além da informação. Abordando de forma clara com o educando, 

interpretará o sentido de cada uma delas bem como, explicitar com clareza os limites 

de tolerância na convivência. Desta forma fica claro que as regras podem ser 

classificadas em duas categorias distintas, que por muitas vezes, erroneamente, são 

vistas num mesmo sentido, sendo elas, as regras morais e as regras convencionais. 

Conhecer a diferença pode ser um instrumento importante na prevenção da 

indisciplina escolar.  

Os autores realçam que as regras morais estão relacionadas às regras e 

atitudes, aceitas ou não em uma determinada sociedade (normas, direitos e 

deveres, valores aplicados a todos os membros da sociedade, sem a possibilidade 

de negociação). São estas que merecem mais atenção dos educadores, pois, além 

de corroborarem com os problemas de indisciplina, estão relacionadas ao 

desenvolvimento da autonomia de nossos alunos. Desse modo:  

 

Não mentir é um exemplo clássico de regra moral. O princípio ético 
em jogo, nesse caso, é a honestidade. Trata-se, portanto, de um 
preceito inegociável. Quando algum aluno mente, a solução passa 
por uma boa conversa - prática imprescindível já na Educação 
Infantil. Desde essa fase, é importante explicar para a criança como 
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se sente o colega que foi enganado e mostrar que isso é errado. 
(GURGEL; MOÇO, 2009, p. 13). 

 

Já as regras convencionais podem ser caracterizadas como aquelas 

relacionadas às normas de convivência, a serem negociadas pelo grupo (uso de 

bonés, o silêncio em determinadas situações e atividades, não apelidar, realização 

das tarefas de casa, uso de uniformes, etc.). Estas regras fazem parte das relações 

escolares e, que muitas vezes, culminam nas chamadas transgressões aos 

combinados. Assim, regras convencionais têm seu fundamento na negociação e na 

clareza de definição (GURGEL; MOÇO, 2009).  

Piaget segundo Ricordi (2015) a criança aprende com os exemplos, com as 

experiências que vivem. Piaget cita o fato de o pensamento da criança surgir de 

acordo com o ambiente no qual esta está inserida. Fala até do fato de irmãos mais 

velhos que influenciam os mais novos seu desenvolvimento dependerá muito da 

educação recebida, a qual pode querer favorecer a adaptação ao real, quer manter 

as explicações míticas (PIAGET, 1975, p. 318). Se o ambiente não for favorável, 

como a criança irá aprender? Que exemplo de conduta esta criança terá? Piaget cita 

a moral heterônoma, que é a ideia de adulto referência aquele em quem a criança 

irá se inspirar: 

Na moral heterônoma, os sentimentos morais da criança refletem a 
vontade do adulto significativo. A moral heterônoma (ou moral 
obediência) estabelece como critério de bem e mal a vontade dos 
adultos. Há, portanto, a necessidade de o educador não abusar de 
sua autoridade. A relação entre o adulto e a criança deve sempre 
considerar o diálogo e o respeito para que contribua na superação da 
moral heterônoma e para a construção da moral autônoma. A 
educação deve fomentar as relações entre as crianças, promovendo 
o conhecimento e o intercâmbio entre elas. A estimulação de 
cooperação entre iguais, por meio do trabalho em pequenos grupos, 
auxilia na diminuição da coação e no aumento da autonomia. 
(STOLTZ; MINDAL; VALENTE, 2010, p. 27). 

 

Oliveira e Favero (2014) destacam que analisando as questões 

mencionadas, dentro do âmbito da falta de limites, e na busca da disciplina numa 

forma democrática, a escola deve refletir sobre as regras determinadas e acordadas 

pelo coletivo, analisando sua aplicabilidade no contexto. Assim como qualquer 

trabalho em conjunto, as regras necessitam de organização e de aprovação, de que 
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formas serão aplicadas, sendo assim os objetivos serão alcançados, e 

principalmente com relação à prevenção da indisciplina. (VIVALDI, 2015). 

Parrat-Dayan (2012) enfatiza que, somente uma escola democrática, irá 

construir no seu ambiente a harmonia, tendo como característica o respeito mútuo e 

a formação do espírito cooperativo. O professor não deverá ser o único a tomar 

decisões, criando o senso de trabalho em conjunto dentro da sala de aula, 

facilitando a compreensão das regras e normas estabelecidas em conjunto com o 

educando. O educador autoritário não cativa, não conquista a confiança do 

educando, bem como o educador liberal, que não conquista o respeito e perde 

totalmente o controle da organização para a disciplina.  

Batista e Weber (2014) narram que há uma relação recíproca no 

relacionamento professor-aluno, e que influência o comportamento de ambos no 

ambiente escolar. Este relacionamento é fundamental para o bom andamento do 

processo disciplinar. Baseado no artigo de Darling e Steinberg (1993) pode-se 

pensar em três características dos professores, semelhante às dos pais, que 

influenciam o desenvolvimento infantil: 1) os valores e os objetivos que os 

professores têm quanto ao ensino de conteúdos e habilidades; 2) as práticas usadas 

para ajudar as crianças a atingir estes objetivos e; 3) o estilo de liderança, ou clima 

emocional, dentro do qual essa relação de ensino-aprendizagem ocorre.  

 As autoras ainda salientam que estes processos podem sofrer variações na 

influência do contexto, bem como a cultura ou classe. Podemos observar que a 

forma de liderança do professor com atitudes de cooperativismo e democracia cria 

um clima favorável à relação clara e objetiva, facilitando a compreensão da criança 

na relação de ensino/aprendizagem.  

 Aquino (1998) cita as cinco regras éticas do trabalho docente. A primeira 

regra implica a compreensão do aluno-problema como um porta-voz das relações 

estabelecidas em sala de aula. Pois o mesmo aluno que gera problema para um 

professor, pode ser participativo em outra matéria. A segunda regra ética refere-se à 

desi-idealização do perfil de aluno. O professor que sabe e quer fazer uso de suas 

habilidades pode transformar o aluno no que seria o seu ideal. A terceira 

regra implica a fidelidade ao contrato pedagógico. Fazer aquilo que o professor se 

propõe transmitir o conhecimento.  A quarta regra é a experimentação de novas 

regras de trabalho. Inovar, ser dinâmico, pois o professor tem um material imenso 
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dentro da sala de aula, e a inovação motiva de modo geral. A última regra ética, e 

com a qual encerramos nosso percurso, é a idéia de que dois são os valores básicos 

que devem presidir nossa ação em sala de aula: a competência e o prazer.  O 

professor que se doa integralmente à sua função se realiza, pois nada melhor do 

que ver na formação do aluno, seu objetivo alcançado.  

 Aquino (1998) ainda frisa que é fundamental que o educador assuma o seu 

papel, e seguindo estas diretrizes, os seus "problemas" disciplinares deixarão de ser 

prioritários, uma vez que elas instauram a intervenção do professor, e não as 

condutas da clientela, como norte da ação escolar com certeza, a busca por uma 

relação melhor professor-aluno, será menos complicada.  
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia é um estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários 

para a elaboração de um trabalho científico. É um conjunto de técnicas e processos 

empregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica, é 

especialmente um estudo dos métodos da ciência. 

Um processo utilizado para dirigir uma investigação da verdade, no estudo 

de uma ciência ou para alcançar um fim determinado. 

O questionário é um instrumento desenvolvido cientificamente, composto de 

um conjunto de perguntas ordenadas de acordo com um critério predeterminado, 

que deve ser respondido sem a presença do entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 

1999, p.100). A pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo, a fim de questionar 

os professores que atuam em sala de aula na Educação Infantil. 

 

4.1 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em duas instituições de ensino, sendo uma Privada 

e uma Pública, ambas de pequeno porte, voltadas para o atendimento da Educação 

Infantil. 

A escola Pública atende até o Fundamental l de período integral e a Privada 

atende até o Fundamental l, período vespertino. Ambas as escolas estão localizadas 

em uma cidade de Norte do Paraná. 

 

4.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada com professores da Educação Infantil, em uma 

escola Privada com turmas do Jardim l, duas turmas de Jardim ll, Jardim lll e duas 

turmas de 1º Ano, alunos de 3 a 6 anos de idade, e com professores de uma escola 

Pública, Pré l, Pré ll e um 1º Ano, alunos de 4 a 6 anos de idade, da cidade de 

Apucarana. A quantidade de público alvo da pesquisa foram 09 professores.  
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4.3 Instrumento 

 

A pesquisa utilizou como instrumento o questionário, como coleta de 

informações para abordar junto aos professores, o comportamento dos alunos da 

Educação Infantil, com o propósito de obter informações e intervenções, na eficácia 

do comportamento e no ensino aprendizagem do aluno. 

 

4.4 Procedimento 

 

O questionário como instrumento de pesquisa, foi entregue as 

coordenadoras da escola Pública e Privada, onde elas entregaram. Aos professores 

da escola Pública foram entregue para 03 professoras, do Pré I, Pré ll e um 1º Ano. 

E aos professores da escola Privada, foram entregues para 06 professoras da 

Educação Infantil, turmas do Jardim I, duas turmas do Jardim II, Jardim III e duas 

turmas do 1º Ano. 
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5 ANÁLISE DE DADOS  

 

O objetivo deste trabalho é analisar os métodos e as formas com que os 

professores lidam com o problema da falta de limites dos alunos da Educação 

Infantil em sala de aula. Por meio desta pesquisa, tivemos uma noção na prática 

sobre os resultados das intervenções utilizadas pelos professores.  

A falta de limites gera indisciplina, e este trabalho visou identificar a forma 

como os professores lidam com este problema, o qual atinge e prejudicam os 

professores e os alunos. 

A presente pesquisa foi realizada com os professores da Educação Infantil 

de duas escolas urbanas de uma cidade do Norte do Paraná. Sendo, uma escola 

Pública e outra Privada. 

Os dados foram coletados com a utilização de questionário com perguntas 

abertas e fechadas, distribuídos nas duas escolas citadas anteriormente. 

O questionário foi entregue às escolas, um para cada professor titular da 

sala. No total foram 09 respondentes, os quais entregaram as suas respostas após 

10 dias.  O questionário é voltado para o problema da falta de limites. 

Na sequência apresentaremos os resultados com base na pesquisa aplicada 

e o referencial bibliográfico estudado.  

Na questão referente à intervenção do professor decorrente da falta de 

limite, observamos a preocupação e o cuidado dos docentes, com a criança e com a 

construção de limites por parte delas, no Quadro 1 apresentamos as respostas dos 

professores relativas às intervenções. 
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Quadro 1 – Respostas dos professores em relação às intervenções aplicadas a falta 
de limites apresentada em sala de aula 

 

Escola Pública Respostas professores 

Professora A A criança nesta fase testa o adulto em 
busca de limites, portanto ser firme e ao 
mesmo tempo carinhoso ajuda muito. 

Professora B Por meio de jogos com regras, impondo 
limites, como cada um falar no 
momento certo, sempre esperando sua 
vez. 

Professora C Aos poucos mostrando a importância 
das regras. 
 

Escola Privada Respostas professores 

Professora A Com regras e diálogo. 

Professora B Com diálogo, carinho e firmeza. 

Professora C A base da conversa, estabelecendo 
regras para fora da sala como dentro. 

Professora D Com tabelas de atitudes saudáveis e 
atitudes não saudáveis. 

Professora E Impondo regras e limites, algo muito 
importante que muitos não tem em 
casa. 

Professora F Com atividades/brincadeiras que 
envolvam respeito e regras. 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 
 

 

Podemos observar que os professores utilizam, para trabalhar limites com as 

crianças, diversos encaminhamentos, entre eles: ludicidade, diálogo, firmeza com 

amorosidade. 

 
O afeto é essencial para todo o funcionamento do nosso corpo nos 
dando coragem, motivação, interesse, e contribuindo para nosso 
desenvolvimento. E é pelas sensações que o afeto nos proporciona 
que sabemos quando algo é verdadeiro ou não. Principalmente para 
a criança o afeto é importantíssimo, pois ela precisa sentir-se segura 
para poder desenvolver seu aprendizado, e é necessário que o 
professor tenha consciência de como seus atos são extremamente 
significativos nesse processo, porque essa relação aluno-professor é 
permeada de afeto, e as emoções são estruturantes da inteligência 
do indivíduo. (WALLONapudSILVEIRA, 2014, p. 5). 

 

Paralelo à firmeza é de suma importância uma relação afetiva, que irá gerar 

de forma positiva, confiança e respeito entre ambos e, principalmente, a 
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autoconfiança no professor em administrar a turma, e no aluno em absorver o 

conteúdo do proposto em sala. 

 

Gráfico 1 – As causas para a falta de limites na Educação Infantil  

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com o gráfico, os professores da escola Pública e Privada 

responderam que a super proteção e a falta de regras dos pais são as causas mais 

agravantes em relação à falta de limites.  

Podemos observar que a super proteção dos pais é um problema em 

crescimento, visto que dentre tantas situações, podemos citar como fator principal, 

um reflexo da participação dos pais no mercado de trabalho, causando um 

distanciamento na relação com os filhos, e desta forma tentam compensar com 

mimos, excesso de liberdade em tudo o que as crianças desejam fazer.  

 

É fato que as famílias de hoje estão configuradas de forma mais 
aberta sem a rigidez dos papéis de antigamente, porém, o medo dos 
pais de repetir uma educação repressora que receberam domina, 
fazendo com que, no extremo oposto, passem do não poder nada 
para o poder tudo contemporâneo. (SOUZA, 2009, p. 149).  
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Para os docentes a super proteção dos pais e falta de regras proveniente 

dos pais, se relacionam perfeitamente no mesmo ângulo, e podemos acreditar que a 

questão nem sempre seja à de que os pais tentam compensar a sua ausência, mas 

também a de que eles tenham medo de implantar uma educação nos moldes 

antigos, com repressão, acreditando que desta forma possam criar traumas nos 

filhos e com isto não estão preparados para lidar com a situação de discipliná-los.  

 

Gráfico 2 – Regras de limites para os alunos 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa 2019. 
 

 

Neste gráfico observamos a preocupação e o cuidado da maioriados 

professores, com relação às regras trabalhadas na falta de limites na Educação 

Infantil. Para os docentes o diálogo é a melhor forma de trabalhar regras com os 

alunos, pois não podemos ser autoritários, acreditando que isso irá conquistar seu 

respeito.  

O diálogo é o ato democrático, demonstra respeito à opinião de todos, 

através do diálogo o professor, a escola e a comunidade poderá identificar 

problemas e saber o que se passa na vida do aluno, quais fatores interferem na sua 

educação. Carinho e firmeza aliados demonstram a preocupação, porém com 

responsabilidade, não liberdade total que geralmente se transforma em libertinagem. 
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Com medo de traumatizar as crianças, estamos criando uma geração 
que acredita que aos pais cabe o dever de tudo dar e, e aos filhos o 
direito de receber tudo. De repente, ficamos com medo de educar. 
Preferimos errar por omissão a agir com excessivo rigor e provocar 
marcas definitivas. Nos acovardamos e perdemos a confiança em 
nossas ideias . Sem que nos apercebêssemos, estávamos fazendo 
uma inversão de 180 graus em relação ao padrão anterior de 
educação, antes as crianças morriam de medo de perder o amor dos 
pais; hoje, são os pais que tem medo de perder o afeto dos filhos. 
(GIKOVATE, 1989, p.182). 

 

A escola e os pais juntos podem mostrar para o educando um 

relacionamento de confiança em ambas as partes, que existem regras, normas, e 

que cumpridas, irão colaborar para o bem de todos. O medo de criar um trauma nos 

filhos, o medo de afastá-los gera espaço para a autonomia negativa, e enfim a 

indisciplina. Carinho e firmeza são necessários nesta formação. 

 

Gráfico 3 – Dificuldades para regras e normas 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 
 

 

Regras e normas conduzem, orientam e quando são compreendidas a 

relação liberdade e limite, a realização do trabalho se torna melhor. 
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Obtivemos dos professores a resposta, de que às vezes tem dificuldades em 

fazer seus alunos cumprirem regras e normas. Realmente quando se está em sala 

de aula com vinte, trinta ou mais alunos, cada um com um histórico familiar diferente, 

pensamentos diferentes, fica complicado fazer com que sigam regras e normas. Mas 

o fato de lidar com diversos alunos com características diferentes não pode servir de 

justificativa para omissão do diálogo. 

Parrat-Dayan (2012) enfatiza que, somente uma escola democrática, irá 

construir no seu ambiente a harmonia, tendo como característica o respeito mútuo e 

a formação do espírito cooperativo. O professor não deverá ser o único a tomar 

decisões, criando o senso de trabalho em conjunto dentro da sala de aula, 

facilitando a compreensão das regras e normas estabelecidas em conjunto com o 

educando. 

Os docentes questionados apontam para que sempre o diálogo prevaleça 

em busca de se cumprir as regras e normas em sala de aula. 

 

Gráfico 4 – Incentivo à construção de limites em sala de aula 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 
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Todos os professores entrevistados responderam que sua metodologia de 

trabalho incentiva a construção de limites dos alunos no sentido de manter a 

disciplina na sala de aula. 

É fundamental que o professor crie uma boa estratégia de ensino, trazendo 

de forma prazerosa o aluno para o assunto abordado e que tenha uma posição de 

liderança na sala de aula. 

Entre outros fatores que contribuem para uma metodologia positiva na 

construção de limites na sala de aula estão: a honestidade, ensinando os alunos a 

reconhecer erros e mostrar que isto os ajuda a enfrentar os desafios, aceitar as 

críticas construtivas, o professor tem que ser um bom mediador e deixar bem claro 

os objetivos e expectativas com os assuntos abordados na sala de aula.  

Batista e Weber (2014) narram que há uma relação recíproca no 

relacionamento professor-aluno, e que influência o comportamento de ambos no 

ambiente escolar. Este relacionamento irá influenciar a forma como o aluno terá de 

se comportar na sala, bem como o método de trabalho, e as habilidades utilizadas 

pelo professor. 

 

Gráfico 5 – Trabalhar a auto-estima e respeito para com os professores e os colegas 
 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 
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A maioria dos professores entrevistados citou, a afetividade como o caminho 

que trabalham a auto-estima do aluno na busca do respeito dos limites do professor 

e dos colegas.  

As emoções influenciam no desenvolvimento do ser humano, nas suas 

atitudes, moldam seu caráter e com certeza terá grande influência no 

desenvolvimento escolar cognitivo. 

Uma formação negativa trará sérias consequências para o futuro desse 

aluno, será um adulto limitado, a falta de limites na infância é uma das grandes 

responsáveis pelas frustrações na vida adulta. A criança sem uma formação de 

carinho e afeto a partir da família e da escola pode sofrer com sérios bloqueios 

quanto às suas capacidades.  Já uma formação positiva, servirá de alicerce 

saudável na busca por conquistas. 

O bom caráter se forma quando aprendemos a ter atitudes positivas em 

relação a nós mesmos e aos outros. Desta forma iremos assumir nossa identidade. 

 

Serei eu capaz de o amar bem? Está bem, sim, amo-o; mas é porque 
o amo que não consigo amá-lo. Desejo tanto que ele seja feliz; uma 
criança é feita para ser feliz. Sonho que as provas por que tem de 
passar sejam doces para ele, que eu possa amaciar-lhas - e não 
consigo; quero mal a mim próprio, quero-lhe mal a ele por não 
conseguir ser feliz comigo; graças a mim(...). Inquietações, 
responsabilidades, e estas responsabilidades são tanto mais 
pesadas para mim quanto mais me repetem, de todos os lados, que 
são pesadas, que se meus filhos estagnarem, ou se desviarem, será 
porque não soubemos criar a atmosfera familiar que lhes teria sido 
favorável. (CALDANA,1995, p.110).  

 

A afetividade está intimamente ligada ao intuitivo do ser humano, ela se 

manifesta no sentimento de acolhimento, desejo, ternura, paixão, gosto, quando 

passamos a ter mais compreensão conosco mesmo e com os outros. Facilita à 

comunicação, promovendo desta forma a união. Quando colocamos este sentimento 

em relação aos outros ou ao que fazemos, potencializamos nossa capacidade, pois 

este sentimento toca e prende totalmente os participantes neste processo.  
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Gráfico 6 – Atividades importantes para obter limite com os alunos 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 
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e outras técnicas utilizando ludicidade, leva o aluno a ter atenção e a respeitar o seu 

próximo. A arte de um modo geral tem muito a ensinar, levar a experiência, orientá-

los em vários segmentos da vida.  

Observar os alunos é uma forma de descobrir seus interesses, e isto pode 

servir de base no planejamento das aulas, estas informações serão de grande 

utilidade na preparação de trabalhos que despertem a curiosidade dos alunos, 

fazendo-os despertar a criatividade, pois o baixo interesse demonstrado pelo aluno 

dentro da sala de aula pode ser recorrente da falta de atenção, causada por aulas 

que não despertam o interesse. Debates sobre assuntos atuais, jogos de interação, 

que façam com que a turma se una isto cria o conjunto e desperta o espírito de 
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Não se trata de obediência a quem quer que seja mas de assumir 
livremente formas de comportamento que garantam a justeza do 
comportamento geral. Esse mecanismo não é algo estranho, imposto 
à criança, mas, ao contrário, está na própria natureza dela, e a 
brincadeira é o mecanismo natural que desenvolve e unifica essas 
habilidades. Em parte alguma o comportamento da criança encontra 
tantas regras como brincadeira, e em lugar nenhum assume essa 
forma livre e ético-educativa. Não se trata de formas quaisquer, 
ditadas pelos adultos à criança. (VIGOTSKI,2010, p. 314). 

 
 

La Taille (2002) ao falar de transpor limites questiona a forma de educar a 

criança, diz que não devemos apenas impor limites, devemos auxiliá-las em seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, pois assim elas serão capazes de entender 

regras. 

 

Gráfico 7 – Trabalho do orientador pedagógico juntamente com o coletivo, nas 
normas, regulamentos e regimentos para solucionar a falta de limite dos alunos 

 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 
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dos maiores obstáculos pedagógicos do nosso tempo. Há varias formas de 

observarmos este comportamento, que tanto dificulta a formação, a educação. 

 

Quadro 2– Respostas dos professores sobre as ações do orientador pedagógico para 
solucionar a questão da falta de limites dos alunos 

 

Escola Pública Respostas professores 

Professora A As visitas as salas de aula para dialogar 
são constantes e com isso a figura desse 
orientador pedagógico traz confiança e 
segurança às crianças. 

Professora B Chamar os pais ou responsáveis quando 
necessário para conversar, contribuindo 
com ideias para impor regras de 
maneiras lúdicas. 

Professora C Quando há algum acontecimento 
diferente é conversado com todos. 

Escola Privada Respostas professores 

Professora A Sempre conversa com os pais, faz 
reuniões e impõe regras ou até mesmo 
advertências. 

Professora B Sempre temos orientação com a 
coordenadora. Não tenho problemas com 
limites na minha sala. 

Professora C  Reuniões com os pais. 

Professora D Trabalhar em cima de diálogo com a 
criança e sempre impondo o respeito e 
firmeza ao falar com as mesmas sobre as 
regras da sala. 

Professora E Conselho de Classe, reuniões extras se 
for preciso. 

Professora F Com reuniões e conversas. 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 

 

Com relação às ações, os professores da escola Pública, ressaltaram que as 

visitas do coordenador as salas de aula, para dialogar, são constantes e com isso a 

figura desse orientador pedagógico, traz confiança e segurança tanto para as 

crianças, como para os familiares ou responsáveis. 

Já os professores da escola Privada, elencaram que as reuniões, conversas, 

Conselho de Classe, como fator importante. Portanto, proferiram que trabalhar em 

cima de diálogo com a criança, sempre impondo o respeito e firmeza ao falar sobre 

as regras da sala de aula. 
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O trabalho em conjunto é fundamental na busca de qualquer objetivo, é 

necessário centralizar a questão, focar o objetivo, buscar e ouvir opiniões, acatar 

experiências de pessoas envolvidas no processo. Tudo isto facilita para o trabalho 

conjunto, e principalmente fazer com que o aluno veja que há um padrão e que 

todos seguem as normas. A organização é fundamental para o bom funcionamento 

de um padrão.  

Oliveira e Favero (2014) narram que é evidente a necessidade de que todo o 

coletivo escolar deverá estar envolvido no mesmo objetivo, falando a mesma língua, 

em sua prática diária, sendo conhecedor das normas, regulamentos, regimentos, 

regras e acordos firmados. Evitando desta maneira que sejam tomadas diferentes 

direções em sua prática pedagógica e, desta forma, buscar sempre clareza nas 

ações propostas.  

É necessário um trabalho conjunto, escola, pais, comunidade, pois a falta de 

limites das crianças se não tiver uma intervenção, pode evoluir para um problema 

maior que com certeza irá prejudicar a formação do indivíduo e afetará todo um 

conjunto.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento do presente estudo demonstra a dificuldade que o 

professor enfrenta com a falta de limites na sala de aula. Este é um problema que 

cria um grande obstáculo para a aprendizagem.  

Diversos fatores podem estar relacionados ao crescimento deste problema 

em nossas escolas, e como sabemos, a criança é primeiramente formada dentro da 

família, e depois chega à escola com um perfil, moldado na forma e maneiras que foi 

criada.  

Os pais, ingressados muitas vezes em excesso no mercado de trabalho, por 

necessidades financeiras e outros preocupados em dar conforto, e melhor formação 

escolar para os filhos, se encontram de certa forma despreparados no que diz 

respeito a impor limites aos filhos. As crianças reinam no lar, desde o inicio de sua 

comunicação com os pais, seja por gestos, ou no início de suas falas, mandam e 

desmandam, fazem as coisas de sua forma, sem que haja uma orientação ou uma 

interrupção.  

Existem outros fatores dentro da família, que de forma violenta interferem na 

formação da criança, como a separação dos pais, problemas sociais como 

alcoolismo, o uso de drogas e muitos outros, que infelizmente irão afetar aquele 

pequeno indivíduo, que está crescendo e absorvendo todas essas consequências 

negativas, que levará consigo quando ingressado no ambiente escolar. 

Observamos também, a preocupação dos professores em lidar com as 

crianças que apresentam falta de limites, as respostas direcionam no sentido de 

diálogo, carinho e firmeza, no qual mostra a necessidade de um trabalho conjunto 

entre escola e comunidade.  

Portanto, concluímos que dificilmente iremos mudar a forma como os pais 

educam e criam os filhos, até porque há evolução em todos os sentidos, seja 

tecnológica ou padrões de formação.  Cabe ao professor dinamizar e buscar formas 

democráticas de administrar sob um novo olhar, transmitir confiança que venha 

favorecer a aprendizagem.  
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APÊNDICE A - Instrumento de pesquisa para os professores 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 
Prezado(a) professor(a) 
 

Estamos realizando uma pesquisa sobre “A Importância do Limite na Educação 
Infantil” como parte da conclusão do Curso de Pedagogia da Faculdade de 
Apucarana – FAP, para uma melhor compreensão das atitudes e comportamentos 
dos alunos, baseando-se na falta de limite e as possíveis intervenções em sala de 
aula. Convidamos para participar da pesquisa, respondendo as questões que 
seguem. Contamos com a sua colaboração. 
Obrigada. 
 
 
1) Formação:  
() Graduação em Pedagogia  
( ) Graduação em outra área, especifique: ____________________________ 
( ) Pós-Graduação/Especialização  
 
 
2) Tempo de atuação em sala de aula com Educação Infantil? 
________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
3) Como trabalhar a falta de limites na Educação Infantil? 
 

_______________________________________________________________ 
 
4) Quais as causas para a falta de limites na Educação Infantil atualmente? 
(  ) Ausência dos pais na educação dos filhos 
(  ) Super proteção dos pais 
(  ) Falta de regras provenientes dos pais 
(  ) Alunos com reflexos de diversos problemas familiares 
(  ) Problema neurológico/psicológico 
 
5) Ao delinear as regras de limites para os alunos, as faz: 
(  ) Pela coação 
(  ) Pelo diálogo 
(  ) Pelo reforço positivo 
(  ) Com firmeza 
(  ) Entende que não são importantes para o aluno 
 
6) Tem dificuldades em fazer seus alunos cumprirem as regras e normas? 
(  ) Sempre  
(  ) Às vezes 
(  ) Nunca 
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8) Sua metodologia de trabalho incentiva a construção de limites dos alunos para 
manter a disciplina na sala de aula? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
 
9) Procura trabalhar a auto-estima do aluno para que respeite os limites do professor 
e os limites dos colegas? Por meio de: 
(  ) Ludicidade 
(  ) Afetividade 
(  ) Reforço positivo em relação ao comportamento 
(  ) Elogio à atividades feitas 
 
10) Em caso da turma estar agitada em sala de aula, quais atividades considera 
importante?  
(  ) Jogos com regras 
(  ) Brincadeiras 
(  ) Dinâmicas que proporcionam atenção e respeito 
 
11) Em sua escola há um orientador pedagógico que trabalha todo o coletivo 
escolar, falando a mesma língua trabalhando juntos nas normas, regulamentos e 
regimentos, que possam contribuir para solucionar a questão da falta de limites dos 
alunos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
Quais suas ações? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 
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APÊNDICE B - Questionário de sondagem para os professores 

 

 

QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM PARA OS PROFESSORES 

 

Eu, Josiane Maria Martins de Melo Camargo, RG. 036.533.149-09, aluna do Curso 

de Pedagogia da Faculdade de Apucarana – FAP, solicito que participe da minha 

pesquisa intitulada “A importância do limite na Educação Infantil”, como parte do 

meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Assim, conto com você professor(a) 

para responder as questões abaixo, pois elas são importantes para o esclarecimento 

da pesquisa. Este questionário será de grande contribuição para o desenvolvimento 

da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2019. 



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

ANEXO A - Termo de autorização institucional 
 

 

 

Apucarana................................................................ 

À: 

A/C: 

 

Eu, XXXXXXXXXXXXXX, acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade 

de Apucarana (FAP), tendo como requisito, apresentar o Trabalho de Curso (TC) 

com o seguinte tema: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Assim, venho por meio deste, solicitar a permissão para realizar esta 

pesquisa que tem por objetivo:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

O estudo será realizado através da aplicação de questionário com os alunos, 

onde poderemos obter as informações que se fizerem necessárias.  

A participação será voluntária e/ou poderá retirar seu consentimento a 

qualquer momento. Pela participação no estudo, a Instituição e o entrevistado não 

se responsabilizarão por quaisquer ônus, bem como não será ofertado qualquer 

bônus. Esclareço que os dados da pesquisa são para objetivo único de estudo.  

Certo de poder contar com vossa colaboração, antecipo agradecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Acadêmica            Pesquisadora Responsável                                                                                                   

Rua: Rua:  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Direção 

 

 

Fonte: FAP, 2019. 


