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RESUMO

Entender-se é uma preocupação humana fundamental que começa cedo e continua ao longo da vida, é um processo vitalício, mas a primeira 
infância é o período crítico para estabelecer as bases. Entender quem somos na primeira infância abre as portas para nos reconhecermos como 
seres humanos significativos. Neste contexto, há a necessidade de uma análise empírica apresentando a importância do conceito para a 
formulação de uma teoria contextual abrangente da formação da identidade. As particularidades deste conceito foram ilustradas através da 
apresentação de uma pesquisa exploratória realizada no município de Porciúncula/RJ, com pais e professores afim de analisar os aspectos que 
envolvem a relação família-escola na construção da identidade de alunos na Educação Infantil, de forma que seja possível refletir sobre a 
importância de se incentivar ativamente os processos de identificação da criança e coparticipando em suas formação. A coleta de dados se 
realizou através de questionário semiestruturado aplicado a 17 familiares dos discentes regulamente matriculados nas redes de ensino pública e 
privada. Realizou também levantamento de dados com professores de ambas redes por meio de entrevistas. Tendo em vista o objetivo maior 
desta pesquisa, ficou evidenciado que a relação família-escola pode trazer benefícios significativos para a construção da identidade infantil. Dados 
da pesquisa de campo mostraram que os familiares possuem convicção do conceito de identidade, bem como, a influência no processo de ensino 
aprendizagem. Além disso, a identidade é uma característica particular de um ser humano e não se pode impor ao sujeito a maneira como ele 
deve se enxergar. A respeito disso, 94% (n=16) dos participantes consideram importante não haver essa imposição na vida das crianças. Apenas 
6%, ou seja, 1 participante demonstrou que os pais devem interferir ativamente na construção da identidade dos filhos, mesmo que seja 
necessário, fazer críticas e julgamentos. Notou-se neste estudo que a influência da família se dá de forma internamente, onde o temperamento (o 
componente inato ou genético da personalidade de um indivíduo) pode afetar como as crianças reagem emocionalmente ao mundo. Também é 
evidente que a formação da identidade e o sucesso a longo prazo da educação de valores depende de forças fora da escola na medida em que as 
famílias e as comunidades juntam-se às escolas num esforço comum para satisfazer as necessidades das crianças e promover o seu 
desenvolvimento saudável. Em outras palavras, escolas e pais precisam trabalhar juntos para continuar desenvolvendo o caráter dos alunos ao 
longo de sua carreira educacional. Em um questionamento sobre atividades que visam a construção da identidade através da parceria escola-
família, ficou sugerido projetos e oficinas que trabalhem a dimensão cultural e histórica da criança, atividades que incluem fotografia, árvore 
genealógica, dinâmicas e brincadeiras. São atividades que deve incluir seus relacionamentos com pessoas, lugares e coisas e as ações e respostas 
dos outros. Ressalta-se que não basta apenas criar oportunidades de atividades e interação entre a família e escola. Afinal, informações 
insuficientes explicando as atividades de envolvimento da família muitas vezes desencorajam a participação das famílias minoritárias culturais. Os 
professores precisam entender que vivemos em um mundo de diversidades, portanto, é comum que determinadas famílias podem não ter a 
mesma familiaridade com as rotinas e eventos escolares de outras e a equipe pedagógica precisa fornecer informações claras, completas e 
concretas sobre o que eles esperam dos pais. Por fim, sugere-se em pesquisas futuras uma análise com uma amostra maior e estendida ao Ensino 
Fundamental, que é onde de fato, os alunos passam a ter maior autonomia. Além disso, se faz necessário aprofundar questões que não foram 
debatidas neste trabalho, como aspectos de gênero, referência culturais e sociais e análises comportamentais.
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