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RESUMO 

 

O homem é um ser histórico que tem seu desenvolvimento a partir das 

relações sociais que estabelece. Compreende-se então que a educação é um 

processo social integrado ao desenvolvimento histórico-social da humanidade. 

Assim, a escola é uma instituição social responsável pela transmissão de 

conhecimentos acumulados através do tempo e sistematizados no decorrer do 

desenvolvimento da civilização.  

É na infância que o ser humano tem o maior desenvolvimento de suas 

competências e habilidades. Sendo assim, a educação infantil é de fundamental 

importância para a formação integral do indivíduo. A educação ocorre não só na 

escola, mas também na família, que desde que nasce a criança é informalmente 

educada com os hábitos, valores e regras que serão levadas ao longo de sua vida. 

Por isso, é importante uma educação de qualidade que objetive o desenvolvimento 

da criança através da conjunção da educação escolar e a familiar, favorecendo a 

relação creche-família.  

Este trabalho visa compreender a relação vivenciada entre creche e a família, 

com a finalidade de obter subsídios para promover uma educação infantil adequada 

e de qualidade às crianças que frequentam estas instituições. Para alcançar 

melhorias na qualidade da relação creche-família é preciso um trabalho escolar 

compromissado com a realidade dos alunos e fazer com que os pais tenham 

consciência da importância de sua participação na vida escolar de seus filhos. 

Palavras-chave: relação creche-família, desenvolvimento social, infância. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 The man is a history that has its development from the social relationships it 

establishes. It is understandable then that education is an integrated social process 

to the socio-historical development of mankind. Thus, the school is a social institution 

responsible for the transmission of knowledge through time and systematized during 

the development of civilization. 

 It is in childhood that the human being has the highest development of their 

competencies and skills. Therefore, early childhood education is of fundamental 

importance to the integral formation of the individual. Education is not in school, but 

also in the family, which from birth to informally educated child with the habits, values 

and rules that will be carried throughout his life. 

 So it is important to a quality education that aims the development of the child 

through the conjunction of school education and family, favoring the relation daycare-

family. 

 This work aims to understand the lived relationship between kindergarten and 

family, in order to get grants to promote appropriate and quality care to children’s 

educations in these institutions. To achieve improvements in the quality of family day 

care takes ratio of a school project committed to the reality of students and make 

parents have awareness of the importance of their participation in the school life of 

their children. 

Keywords: relation daycare-family, social development, childhood. 
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Introdução 

 

 A Educação Infantil é uma fase de grande importância para o processo de 

aquisição do conhecimento, de mudança e desenvolvimento cognitivo pela criança. 

Diante de uma visão marxista, que entende o homem como um ser que se 

desenvolve a partir de suas relações sociais, não podemos compreender o processo 

educativo da criança sem o contexto sócio-histórico, porque o meio influencia o 

desenvolvimento humano. Ao falarmos em educação escolar, pensamos na sala de 

aula vista como um ambiente de interação do professor com o aluno e a construção 

do saber.  Todo o espaço da escola deve possibilitar às crianças uma 

aprendizagem, não apenas a sala de aula. Sendo assim, o papel da escola é 

propiciar instrumentos necessários para que a criança adquira conhecimento, 

havendo uma relação com o que se aprende dentro da sala de aula e o que se 

aprende com suas relações sociais. 

 

A educação não tem o poder de transformar sozinha a realidade 

social, é apenas um instrumento para que isso ocorra. A função 

primordial da escola é a de projetar-se como instância socializadora 

do saber historicamente acumulado, objetivando uma transformação 

social, através de ações elaboradas com objetivos bem definidos que 

colaborem para essa transformação (SAVIANI, 2005, p.13). 

 

Para Saviani (2005, p.14) a educação não se reduz ao ensino, já que sua 

natureza se encontra na produção do trabalho não-material, que se caracteriza pela 

produção do saber pelo homem, que através do seu pensamento cria hábitos, 

conceitos, habilidades e valores. “Nesse sentido, a escola, configura uma situação 
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privilegiada, a partir da qual se pode detectar a dimensão pedagógica que subsiste 

no interior da prática social global”. A escola é a instituição responsável pela 

educação formal da criança. Sendo assim, a formação integral do indivíduo é de 

finalidade da escola e da família, tendo como objetivo primeiro tornar os indivíduos 

cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. 

O papel da família é fundamental no trabalho da educação infantil.  De acordo 

com a posição social da família, as expectativas dos pais em relação à educação de 

seus filhos, seu conceito de escola e sua expectativa sobre o futuro deles variam. Os 

pais esperam que, ao levar a criança para a creche, a mesma seja cuidada e 

educada, se desenvolvendo e adquirindo conhecimentos. A inserção cada vez maior 

da mulher no mercado de trabalho, a estrutura familiar variável e a complexidade da 

vida urbana levam a família a esperar da escola a formação de hábitos, valores e o 

cuidado com a saúde e higiene, além do ensino. 

Atualmente, o papel da creche está além dos cuidados assistenciais. O 

objetivo da creche é atender a criança em todas as suas necessidades como: 

brincar, cuidados com a saúde e higiene, alimentação sadia, proteção, afeto, 

liberdade de expressar seus sentimentos, construção de sua identidade e sua 

cidadania. Na atualidade, para Sanches (2003), a creche é um local para que as 

famílias de classe social menos favorecida possam enfrentar a realidade social, 

política e econômica do país contribuindo com o processo de educar e cuidar das 

crianças, possibilitando o crescimento e desenvolvimento das crianças. Para que 

este processo seja realizado com eficácia, deve ser estabelecido um vínculo entre 

creche e família, respeitando os aspectos históricos, culturais e sociais de cada 

família. Seu espaço deve visar a educação e socialização das crianças, bem como 

interação com as famílias e a sociedade, proporcionando educação e cuidados às 
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crianças de forma compartilhada, para que elas tenham um crescimento e 

desenvolvimento saudável e de qualidade.  

 Este trabalho visa compreender a relação vivenciada entre creche e a família, 

com a finalidade de obter subsídios para promover uma educação infantil adequada 

e de qualidade às crianças que frequentam estas instituições. 

 

1. Um Pouco de História 

 

A infância precisa ser entendida como uma fase de fundamental importância para 

a sociedade, dando a ela seu devido valor e respeito.  

O conceito de infância nem sempre existiu. Sabia-se que existia criança, mas 

este conceito é fruto de uma construção social. Vários conceitos de infância 

surgiram no decorrer dos séculos. A família era responsável pelo seu cuidado e por 

sua educação, especialmente a mãe. Para crianças em situações desfavoráveis ou 

rejeitadas, existiam algumas instituições alternativas. 

Segundo Ariés (1981), “a descoberta da infância começou sem dúvida no século 

XIII, e sua evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos 

séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento particularmente 

numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII”. Até 

por volta do século XVI, o conceito de infância era inexistente. Não havia nenhuma 

consciência sobre o que seria o universo infantil. A infância estava ligada à pobreza, 

caridade, abandono. Por isso, o número de mortalidade infantil, péssimas condições 

de saúde, higiene e atendimento precário. Para as famílias, não havia tristeza com a 
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perda de seus filhos, pois logo as mães engravidavam novamente e outro filho 

ocupava o lugar daquele que havia morrido. 

A infância só passa ter um valor fundamental para a família e a sociedade a partir 

do século XIX e XX. Eles entendem que a criança necessita de cuidados especiais, 

lugar, tempo e espaço. Assim, o que conhecemos hoje como infância começa a ser 

delineado. 

 Com isso, instituições designadas a atender especificamente crianças órfãs 

pequenas surgem. Crianças abandonadas pela pobreza, miséria e migrações ou 

órfãs por causa da guerra. 

Durante o século XX, sob influência de pedagogos e educadores, como Froebel, 

quem criou os jardins de infância, a educação infantil evoluiu de diferentes formas. 

Froebel, criou os kindergarden, que priorizava o lúdico, com jogos e brinquedos. Por 

isso ele se tornou precursor de uma pedagogia diferente para a educação, 

agrupando as crianças em diversas faixas etárias. 

 

1.1 História da Creche 

 

As creches estruturadas, conforme vemos atualmente só surgiram em 1854, em 

Portugal e Nova Iorque. Essas creches tinham o nome de Creche São Vicente de 

Paulo e “Day Nurse”, respectivamente. 

Segundo Santana (1998), o padre Anchieta, que trabalhou na catequização de 

crianças indígenas, foi quem desenvolveu a primeira experiência de instituição de 

assistência às crianças. Seguindo seus exemplos, a Igreja passou a recolher as 
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crianças abandonadas, ensinando-lhes um ofício e inserindo-as no mercado de 

trabalho, como mão-de-obra barata. 

O surgimento das creches no Brasil está também ligado à urbanização das 

cidades grandes e ao processo de industrialização. Mudanças na estrutura familiar 

no Brasil e no mundo começam a surgir no final do século XIX, motivadas pela 

Revolução Industrial. As mulheres das classes populares, que antes exerciam 

apenas o papel de mãe, cuidando da educação de seus filhos, passam a ser 

inseridas no mercado de trabalho com o surgimento das indústrias e o aumento da 

produção de fábricas, com a necessidade de contribuir com o sustento de suas 

famílias, embora recebam um salário muito baixo. Mesmo assim, o papel do homem 

e da mulher na sociedade continua diferenciado. 

A entrada da mulher no mercado de trabalho é favorecida pela modernização dos 

equipamentos nas fábricas. Como seu manuseio não exigia mais tanta força, a 

mulher e até menores de idade poderiam fazê-lo. A respeito das condições de 

trabalho, Toledo (2003) ressalta que: 

 

Nas indústrias têxteis trabalhavam de 10 a 12 horas por dia com água 

até os joelhos, por que as maquinas eram movidas a vapor. Apesar 

de continuarem a ouvir a fábula de que nasceram pra ser mães, eram 

obrigadas a abandonar seus filhos à própria sorte para passarem o 

dia inteiro nas fábricas. 

 

Por terem uma jornada de trabalho tão longa, as mulheres eram obrigadas a 

deixar seus filhos sob o cuidado de outras pessoas ou até sozinhos em suas casas. 

As pessoas que ficavam responsáveis por essas crianças eram conhecidas como 

“criadeiras” ou, também, como “fazedoras de anjos” devido ao elevado número de 
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mortes de crianças nesse período. Para diminuir a alta taxa de mortalidade infantil, 

na década de 1920 surgiram algumas creches junto às fábricas. Elas também 

tinham a finalidade de reduzir as tensões sociais, causadas pelos protestos sobre as 

péssimas condições de trabalho que essas mulheres eram submetidas.  

Entre as décadas de 1930 e 1950, as poucas creches existentes sobreviviam de 

donativos e entidades filantrópicas, sendo atribuído o papel de “Mal necessário”, na 

era Vargas, já que as creches foram recomendadas devido ao aumento da mão-de-

obra importada. 

No início da República, as creches eram parecidas com os asilos, pelo grande 

atendimento de crianças órfãs. Eram em torno de 15 creches nesse período e suas 

atividades se restringiam a atendimentos médicos, sanitários e de cuidados. 

Com o avanço da industrialização, a partir da década de 50, a creche surge 

como agente de promoção social. Ela continua com a função de cuidar de crianças 

carentes durante os governos militares e é considerada um favor do Estado às 

crianças e suas famílias. 

Reivindicações nos grandes centros urbanos pelas creches começaram na 

década de 1970, liderados por novos movimentos sociais, crescendo assim o 

quantitativo de instituições mantidas pelo poder público. Porém o número de 

crianças atendidas por essas instituições ainda era muito pequeno.  

Com a regulamentação dos direitos da mulher e programas assistenciais às 

crianças de até 7 anos, organizações como a UNESCO, entre outras, as políticas de 

atendimento à infância são influenciadas e o atendimento para crianças passa ser 

um recurso de superação ao subdesenvolvimento e ao progresso. 
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2. A importância da Educação Infantil  

 

A Educação Infantil está passando por um longo processo de transformação. 

Atualmente, as creches são assunto de âmbito da Educação. Este assunto é tão 

importante que especialistas, educadores e pesquisadores já veem a importância do 

desenvolvimento integral nos primeiros anos de vida e reconhecem a vivência 

escolar como essencial nesse processo. “O conhecimento da criança, nessa fase, se 

dá basicamente por meio da ação, da interação com os colegas e os adultos, da 

brincadeira, da imaginação e do faz de conta.” (Moço, 2010) 

 

É de obrigação da Educação Infantil explorar esses conhecimentos e 

questionamentos das crianças por meio de situações didáticas em que esse saber 

possa ser aprofundado. 

A respeito da Educação Infantil, várias são as referências feitas a fim de 

caracterizar sua importância. A Educação Infantil é a primeira etapa da educação 

básica e conforme o art. 30 da L.D.B. é dividida nas seguintes instituições: creches 

para crianças de zero a três anos e pré-escolas para crianças de quatro a seis anos 

de idade. 

A Lei n 9394/96 estabeleceu uma relação de atendimento e educação no que se 

refere às crianças de zero a seis anos de idade.  

O Projeto de Lei Senado nº 414, de 2008 dispõe sobre a educação infantil até os 

5 (cinco) anos de idade e o ensino fundamental a partir desta idade. Este projeto 

alterou a redação dos arts. 4º, 6º, 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional),  
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Nota-se a importância de investimentos na Educação Infantil, principalmente na 

rede pública, visto que, pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a Educação Infantil é a 

“primeira etapa da educação básica” e tem por finalidade o “desenvolvimento 

integral da criança até 6 anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. (Reis, 

2010) 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), 

o objetivo geral da Educação Infantil é fazer com que as crianças desenvolvam as 

seguintes capacidades: 

- Desenvolver uma imagem positiva de si, de modo que adquira autonomia, 

confiança em suas capacidades, em sua percepção e limitação. 

- Estabelecer vínculos afetivos com adultos e crianças, fortalecendo sua 

autoestima, ampliando gradativamente suas possibilidades de linguagem e interação 

social. 

- Desenvolver atitudes de ajuda, colaboração e respeito às adversidades. 

- Utilizar diversos tipos de linguagem (corporal, musical, plástica, oral, escrita). 

- Descobrir seu próprio corpo, limites e valorizar o autocuidado. 

- Expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos avançando em 

seu processo de construção. 

A Educação Infantil é importante, pois a convivência em grupo ajuda no 

desenvolvimento da criança. Segundo Vygotsky, o homem é dialógico por natureza: 

precisa dos semelhantes para existir, ser e viver. A identidade e a autonomia, de 

acordo com o autor, estão intimamente ligadas às relações estabelecidas com o 

grupo. 
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Outro fator fundamental é a rápida maneira com que as crianças de até três anos 

se desenvolvem. Para Jean Piaget, há quatro estágios básicos do desenvolvimento 

cognitivo. O primeiro é o sensório-motor, que vai até os dois anos de idade. Nessa 

fase, o conhecimento se constrói por meio do movimento e dos sentidos. Para 

conhecer o mundo, as crianças utilizam tudo o que sabem fazer: pegar, soltar, 

colocar na boca, sentir com as mãos, etc. tudo isso deve ser utilizado em 

brincadeiras e atividades realizadas pelo professor com o intuito de acelerar o 

desenvolvimento. 

Piaget afirma, também, que os professores só aprendem a psicologia infantil 

colaborando em pesquisas novas e particularmente em contentar-se com exercícios 

ou trabalhos práticos que só se referem a resultados conhecidos; ora, os 

professores podem aprender a se tornarem pesquisadores e ultrapassarem o nível 

de simples transmissores. O professor tem que estar em constante busca por 

atividades diferentes que fujam de brincadeiras e atividades ultrapassadas. 

 

2.1 Currículo e as práticas pedagógicas na Educação Infantil 

 

Como já falado anteriormente, durante muito tempo a creche foi uma instituição 

para salvar e abrigar crianças pobres cujas famílias não possuíam estrutura para 

fazê-lo. Assim, a maior preocupação das propostas presentes nas creches era com 

a higiene, considerada extremamente precária entre as camadas populares, e com a 

saúde, tendo em vista o altíssimo grau de mortalidade infantil. 

Em contrapartida, nos Jardins de Infância e nas Escolas Maternais, já havia toda 

uma preocupação com aspectos pedagógicos. 
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Essa dicotomia prevaleceu por um longo período, pois tínhamos dois tipos de 

instituição atendendo a crianças da mesma faixa etária: a creche, que atendia à 

criança carente, predominando o assistencialismo e a pré-escola, que atendia à 

classe média, onde prevalecia o caráter pedagógico no atendimento. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (1999) apontam que, o educar e 

o cuidar devem caminhar junto considerando de forma democrática as diferenças 

individuais e, ao mesmo tempo, a natureza complexa da criança. Nesse sentido, o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (2000) também traz 

contribuições e orienta que o ato de educar significa propiciar situações de cuidados 

e brincadeiras organizadas em função das características infantis, de forma a 

favorecer o desenvolvimento e aprendizagem. 

Essas diretrizes apontam para um conjunto de princípios que devem orientar o 

trabalho e o currículo nas Instituições de Educação Infantil. São eles: princípios 

éticos, políticos e estéticos.  

Os princípios éticos asseguram às crianças a manifestação de seus interesses, 

desejos e curiosidades, valorizando suas produções e apoiando a conquista das 

crianças de autonomia tanto nas brincadeiras quanto nas atividades e na realização 

dos cuidados gerais. 

Os princípios políticos referem-se a educar para a cidadania, promovendo a 

participação crítica das crianças. Criar situações que permitam às crianças a 

expressão de sentimentos, ideias e questionamentos, desenvolvendo a preocupação 

com o outro e com a coletividade. Criar condições para que a criança aprenda a 

opinar e considerar os sentimentos e a opinião dos outros, aprendendo resolver 

conflitos. Garantir a todos, sem discriminação, uma oportunidade para o alcance de 

conhecimentos básicos que são considerados aquisições valiosas para elas. 
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Os princípios estéticos visam valorizar o ato criador e a construção das crianças. 

Organizar o cotidiano com situações agradáveis e estimulantes. Ampliar as 

possibilidades da criança de cuidar e ser cuidada, de se expressar, de se comunicar 

e de criar, possibilitar às crianças a apropriação de diferentes linguagens e saberes 

que circulam em nossa sociedade.  

Na integração dessas metas, “a proposta pedagógica das Instituições de 

Educação Infantil deve ter como objetivo principal promover o desenvolvimento 

integral das crianças de zero a cinco anos de idade, garantindo a cada uma delas o 

acesso a processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de 

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças”. 

(Resolução CNE, CEB n. 05.09, art. 8) 

As práticas cotidianas na Educação Infantil devem considerar a integralidade e 

indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, 

ética, estética e sociocultural das crianças. Apontar as experiências de 

aprendizagem que se espera promover junto às crianças. Efetivar-se por meio de 

modalidades de experiências que assegurem as metas educacionais de seu 

pedagógico. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil referente às creches, 

entidades equivalentes e pré-escolas que integra a série de documentos dos 

Parâmetros Curriculares atende às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei 9.394/96). 

Este documento constitui um conjunto de referências e orientações pedagógicas 

que visam contribuir com a implantação de práticas educativas de qualidade, para 



19 
 

que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da 

cidadania das crianças brasileiras, 

Considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das 

crianças de zero a cinco anos a qualidade das experiências oferecidas que pode 

contribuir para o exercício da cidadania deve estar embasada nos seguintes 

princípios: 

 O respeito à dignidade e aos direitos das crianças considerados nas suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.; 

 O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 

pensamento, interação e educação infantil; 

 O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 

interação social, ao pensamento, à ética e à estética; 

 A socialização das crianças por meio de sua participação nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

 O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

Enfatizando esses princípios, entende-se que educar significa propiciar situações 

de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 

possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis e de relação 

interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 

respeito, confiança, e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 

realidade social e cultural.  

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que 

envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, 
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como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma 

como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a 

conhecimentos variados. 

O brincar é referente à diversidade de experiências que lhes são oferecidas na 

escola. Para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal 

forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade para que as crianças 

possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja riqueza e da 

brincadeira ocorre por meio de articulação entre a imaginação e a imitação da 

realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e 

das ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. 

 

3. Relação Creche-Família 

 

A família era a instituição responsável pela primeira socialização da criança, 

mas vemos a mudança através da inserção das crianças em creches e pré-escolas. 

Com isso, as crianças passam menos tempo com suas famílias e sua educação e 

socialização passa a ser dividida com essas instituições.  

Se a educação e a socialização são compartilhadas entre creches e famílias, 

é fundamental que haja parceria de planejamento e execução de ações entre elas. 

Essa integração permitirá uma complementação de trabalho e divisão de 

responsabilidades. 

Podemos compreender melhor essa relação entre família e creche através do 

modelo bioecológico de Bronfenbrenner (1994) onde a interação entre as 

características pessoais dos indivíduos e o meio em que vivem contribuem para o 

desenvolvimento humano. Para Bronfenbrenner, a casa e a creche, para a criança, 
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formam seus principais microssistemas, pois é o meio em que ela interage frente a 

frente, porém estes mesmos ambientes são micro e exossistemas para os 

educadores e para os pais. A casa é o exossistema para o educador porque este 

não a frequenta, mas mesmo assim percebem as influências da educação que a 

criança recebe da família e a creche é o exossistema para a família porque esta não 

a frequenta, porém também percebe a presença e contribuição dos educadores no 

desenvolvimento de suas crianças. 

Portanto, a criança é um elo entre a creche e a família, mas que ainda 

apresenta suas habilidades em desenvolvimento, principalmente referindo-se à 

socialização e linguagem, ela não consegue ser mediadora para juntar as duas 

partes e fazer com que os adultos compreendam seus microssistemas.  

A junção destes microssistemas oferece informações fundamentais sobre as 

contribuições da família e da creche na educação das crianças e também soma às 

práticas educativas tanto dos pais quanto das instituições. Com isso, não existe 

individualidade nas relações entre criança-adulto no ambiente da creche, pois os 

pais estão presentes na subjetividade. Daí vê-se que creche e família afetam-se 

mutuamente. Se uma instituição influencia a outra, os processos desencadeados por 

meio dessa relação acarretam o desenvolvimento de todos os envolvidos, tanto pais 

quanto educadores compreendem aspectos fundamentais para o desenvolvimento 

da criança. 

É necessário que a barreira entre as instituições seja derrubada, 

reconhecendo a família, independente da forma em que ela se apresente. Esta 

família pode ser um ambiente de afeto, segurança ou de medos, preconceitos, 

rejeições e até violência. Por isso a creche precisa não apenas conhecer a criança, 

e sim todas as famílias que são atendidas por ela. É preciso compreender suas 
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dificuldades, planos, medos, características e particularidades da construção de 

cada família e, consequentemente, as características de cada educando atendido 

pela creche. Esses dados são muito importantes para que possa identificar 

demandas e construir um currículo que tenha a ver com a realidade do educando. 

Essa relação entre creche e família oferece enorme contribuição para as 

creches e para o desenvolvimento da criança. Por um lado, a instituição de 

educação terá a chance de conhecer as particularidades de cada criança, família, os 

problemas enfrentados para oportunizar o desenvolvimento e aprendizagem dos 

filhos e a forma como veem a creche. Por outro lado, as famílias conhecerão como é 

feito o processo educativo e a estrutura da creche. Segundo Patten e Ricks (2000), 

as características do processo referem-se à forma que os educadores respondem à 

criança, como a disciplina é trabalhada e como as atividades são desenvolvidas. As 

características estruturais referem-se ao tamanho do grupo, da relação adulto-

criança, nível de treinamento dos profissionais, qualidade e quantidade do espaço 

físico e dos materiais. 

Além dos aspectos mencionados sobre a importância da relação creche-

família, estudos vêm afirmando a necessidade dessa relação durante a inserção da 

criança no ambiente, porque esta é uma época de mudança do ambiente doméstico 

e reservado para um espaço coletivo, cheio de novas experiências, hábitos e 

relações, que acarreta mudança não só na criança, mas também em sua família, 

principalmente na mãe, e na organização da instituição (Santos e Seidl de Moura 

2002). 

O período em que a criança é inserida na creche é crítico para todos que 

estão envolvidos. Porém, ele pode ser sadio, mais tranquilo, destituído de medos e 

inseguranças. Para isso, é preciso planejar ações que tornem essa mudança mais 
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favorável tanto para a criança, quanto para a família e para a creche. A criança 

precisa ser introduzida em um ambiente acolhedor. O fato de haver um adulto da 

família faz com que este tenha um papel de mediador entre a criança e o novo 

ambiente, sendo ele o elo para que se estabeleçam novos relacionamentos com o 

educador e as outras crianças. 

A partir dos argumentos mencionados, é importante ressaltar que a função 

educativa da creche pede que haja uma abertura desta para que a família participe. 

Na educação que é focada na criança, os serviços são integrados à família, porém é 

preciso tempo para diálogo, para as conversas, participação, educação, envolvendo 

crianças, educadores e família. Portanto, a creche sendo um dos contextos de 

desenvolvimento da criança e da formação de cidadãos responsáveis pela sua 

socialização, ela precisa partilhar sucessos, dificuldades e compartilhar do processo 

de educar e cuidar da criança. 

Contudo, pesquisas mostram a importância desta relação há muito tempo. 

Cavalcante (1998) mostra alguns fatores que dificultam isso: a crença de que a 

escola não tem poder para alcançar a família da criança e por isso, caberias aos 

pais começarem este contato com a instituição. Porém, segundo a autora, a 

iniciativa deve partir da escola pelos seguintes motivos: a instituição terá mais 

capacidade de trabalhar com as crianças em parceria com os pais; falta de recursos 

econômicos, analfabetismo ou semianalfabetismo que inibem os pais a terem 

iniciativa de participar da vida escolar dos filhos; usada para preservar diferenças 

sociais, a escola necessita acabar com as barreiras construídas por que atrapalham 

uma maior participação dos pais. 

Além de todos os argumentos, acrescenta-se que, devido à formação 

profissional específica que os professores têm e funções que a creche tem na 
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sociedade, as tentativas de interação e de melhorar as relações estabelecidas com a 

família devem surgir, de preferência, da escola. Já que os professores são 

responsáveis pelas ações escolares, voltadas para o relacionamento entre escola-

família também deve ficar a cargo deles. (Clandinim e Connelly, 1998). A escola e os 

professorem precisam utilizar diferentes formas para criar um lugar mais acolhedor e 

afetivo que faça com que a família compreenda o valor da criança e o significado da 

responsabilidade compartilhada. Para isso, a creche deve possuir uma linguagem e 

uma postura que contribua para o acolhimento das famílias, compreendendo e 

contribuindo para o processo educativo das crianças, de acordo com suas 

responsabilidades. 

Visando identificar aspectos da relação entre a família e a creche, Bhering e 

De Nez (2002) criaram um estudo juntamente com pais, educadores e atendentes 

de crianças na faixa etária de zero a seis anos, utilizando uma entrevista 

semiestruturada. Os resultados principais demostram que a comunicação existente 

impede a proximidade e troca de informações, já que são superficiais e restringem-

se apenas a assuntos práticos do cotidiano da criança. A postura da creche 

mediante aos pais é baseada no oferecimento da assistência à criança, e os pais, na 

receptividade limitada, baseada no favorecimento destes serviços. 

Devido a importância dessa relação creche-família, é relevante trazer a 

pesquisa feita por Epstein (2004), na qual identificou seis áreas em que a família 

pode e deve se envolver na escola, sendo elas: ações voltadas à educação dos pais 

dos alunos, comunicação com os profissionais da escola, envolvimento das famílias 

como voluntárias na escola, atividades escolares desenvolvidas em casa, 

envolvimento nas decisões da escola e colaboração com a comunidade. Conforme o 

proposto por esta autora, nota-se que a interação dos pais pode se dar num nível 
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mais básico, restrito à criança, até ações mais amplas que vão além do espaço da 

instituição. Essa pesquisa demonstra que não basta saber a importância e a 

necessidade dessa relação, mas que na construção do processo educativo, a 

promoção dessa relação é indispensável.  

 

4. A Chegada das Crianças Nessas Instituições 

 

É na acolhida ou na rejeição, na aliança ou na hostilidade para com o 

rosto do outro que se estabelecem as relações mais primárias do ser 

humano e se decidem as tendências de dominação ou cooperação. 

Cuidar do outro é zelar para que esta dialogação, esta ação de 

diálogo eu-tu, seja libertadora, sinergética, e construtora de aliança 

perene de paz e de amortização. (Leonardo Boff – Saber Cuidar) 

 

Com a chegada das crianças nas instituições, é um momento para que 

vivenciem uma nova situação. Esse momento necessita de disponibilidade, 

planejamento e reorganização. Nesta hora, não é apenas a criança que está 

ingressando na Educação Infantil. Com ela chegam familiares presentes e ausentes 

que, quase sempre interferem nesse processo. Com isso, uma série de mudanças 

ocorrem dentro da instituição para o acolhimento dessa nova criança e sua família 

que se inserem num sistema que já está em funcionamento. Tensões e anseios 

fazem parte deste momento. Isso é natural. 

Todos os envolvidos nessa chegada vivem um processo de ajustamento a 

essa nova situação. Isso é para a criança e sua família, o educador, para os colegas 

de classe e para a própria instituição. 
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Esse é um momento muito delicado. Algumas instituições não têm noção que 

também estão em processo de adaptação e preferem produzir um corte brusco, não 

deixando os pais passarem do portão e, forçadamente, a criança tem que conviver 

num ambiente estranho e com pessoas que nunca viu. Esse momento passa a ser 

desvalorizado e faz com que toda a equipe haja como algo normal, um fato comum. 

Essas instituições culpam a ansiedade das mães e dizem que a criança logo se 

acostuma. Em outros casos, alegando falta de tempo, são os pais que entregam 

seus filhos no portão e não podem fazer a adaptação. Assim, a família abre mão de 

estar presente neste momento tão importante e só o vê como doloroso. Esses pais 

não estão preparados para lidar com emoções difíceis e conflitos. Essas reações 

têm algum fundamento e são compreensíveis. Elas demonstram a presença de 

questões que ainda não foram esclarecidas. 

Uma dessas questões é o fato de nunca ter se visto nessa situação que 

começou a ser vivenciada há pouco tempo pelas famílias e pelas instituições, que 

nunca haviam assumido juntas a responsabilidade de cuidar e educar crianças tão 

pequenas, pois a criança pequena só ia para essas instituições quando o pai ou a 

mãe precisava muito trabalhar ou não havia ninguém para cuidar ou tinha ficado 

órfã. Por isso, essa situação traz tanto conflito e desconforto. Esses pais têm que 

viver uma algo totalmente novo.  

Em função das mudanças sociais ocorridas, ainda há muitos questionamentos 

se essa experiência é positiva se é realmente necessária. Outras apreensões 

também são geradas nesse momento. O que é feito com essas crianças dentro das 

instituições, a relação entre filhos e pais fica menos intensa. 

As instituições devem esclarecer esses questionamentos e até mesmo os que 

não são ditos. Explicar as dúvidas num clima receptivo, amoroso e profissional será 
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fundamental para uma relação de confiança começar a se estabelecer. A primeira 

etapa da adaptação deve ser feita na visita dos pais à instituição. Este é um 

momento decisivo para a escolha da instituição e para demonstrar o tipo de relação 

que será oferecida. 

É inevitável dizer que adaptação tem a ver com separação. É uma situação 

difícil para todos. E é por essa razão que alguns pais e educadores optam por ir 

embora sem a criança ver. Isso se associa a algo ruim, a um sofrimento que não 

deve ser encarado. Os vínculos de confiança passam a ser constituídos por bases 

distorcidas, que misturam o mentir e o enganar. 

Essa situação pode se tornar ainda mais crítica porque nas creches a 

separação é vivida com um abandono devido ao fato das creches serem associadas 

a orfanatos pelas famílias. 

Muitas mães se sentem culpadas. Nesse momento deve haver uma 

conscientização que não é preciso sentir culpa, pois não há abandono e, sim um 

breve período de separação dos seus filhos, até porque há o momento de buscar o 

filho nessas instituições. 

Para que todos sejam beneficiados com essa nova experiência, é importante 

que todos sejam apoiados, que haja valorização desta situação que necessita de 

cuidado e atenção, pois vivências importantes podem ser comprometidas. 

 

4.1 Práticas cotidianas na adaptação das crianças: 

 

 Na observação da nossa pesquisa, pudemos constatar práticas cotidianas na 

adaptação das crianças que foram mais cuidadosas. Assim, foi possível perceber 
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como primeiro passo o preparo da equipe pela instituição e, principalmente o 

preparo dos educadores que estarão em constante contato com as crianças. 

 Esses profissionais devem ser preparados por psicólogos e pedagogos que 

os apoiarão e construirão uma relação entre eles, a família e as crianças. 

 A instituição deve monitorar esse processo porque os educadores também 

estarão mobilizados não só por essa nova relação, mas também, por sua 

capacidade de lidar com a separação. Seu desempenho, capacidade de acolher e 

de estabelecer vínculos será constantemente testada e decisiva para o sucesso 

dessa situação. 

 É fundamental observarmos o desenrolar dos afetos e dos vínculos que vão 

se firmando nessa relação. Esse momento deve ser gradual. Deve haver 

comunicação sobre rotinas e hábitos. Quanto mais se conhecer sobre a criança, 

melhor. 

 Dependendo da forma com que a criança é tratada, ela sentirá certa 

familiaridade e favorecerá sua manutenção de sentimentos de continuidade. Isso é 

de fundamental importância e deve ser estabelecido. 

 O segundo passo é que a instituição deve estar atenta à família, porque é ela 

que estabelecerá um elo entre seus filhos e profissionais da instituição. 

 Nessa primeira fase da vida, essa relação é muito importante, pois as 

emoções dos pais influenciam as reações das crianças. A criança, nessa fase, ainda 

depende muito dos olhares dos pais. 

 Não há como atender as necessidades dos filhos sem atender as 

necessidades de seus pais. 
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 Por isso, só há repercussão positiva do trabalho da instituição se os pais 

forem coadjuvantes nesse processo. Isso depende de como a família é recebida 

pela instituição. 

 O sucesso do processo de adaptação não é apenas a falta de choro. Isso é a 

banalização deste processo. Não é apenas o choro que demonstra que algo está 

errado com a criança. Sintomas como alterações de comportamento, regressões, 

doenças e etc., comprovam isto. 

 Se esse processo for bem-sucedido para a criança, significa amadurecer, 

tornar-se mais confiante e mais forte. Ela leva consigo um sentimento bom que a 

torna mais confiante a relacionar-se com o mundo, entendendo que vale a pena 

estar nele e experimentar situações novas que não trarão dor e comprometimento. 

 A criança poderá se relacionar com o novo (ambiente escolar e as pessoas 

que nele permeiam), exercitando formas novas de ver e sentir, sem perder os laços 

com o já conhecido (família). É preciso estender os laços, mas de maneira com que 

haja sempre integração e estabilidade. Os profissionais das instituições têm que ser 

especialistas em saber cuidar. 

 É necessário que haja profissionalismo e conhecimento por parte dos 

educadores, sendo especialistas no cuidado dessas crianças, já que também será 

necessário atingir objetivos pedagógicos. 

 A criança deve ser educada para o novo, para a convivência em grupo e para 

a socialização. Deve ser ensinada a ter cuidado e respeito às necessidades básicas 

do ser humano, a ter autonomia. Esses princípios devem alcançar também as 

famílias. 

 Ao contrário do mito que se formou em relação a esse processo, a realidade 

mostra que todos interagem nesse momento, deixando claro seus medos e 
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angústias, expondo as dificuldades e contradições, assim como as surpresas e 

alegrias. Isso é o que faz da adaptação um processo favorável e tornando-o mais 

fácil de menos doloroso. Todavia, a adaptação deve ser vivida e elaborada, com 

choro ou sem choro, com resistências ou não, com ou sem contrariedades. 

 

5. Considerações Finais 

 

Ao desenvolver esta pesquisa pude notar que são inúmeros desafios 

referentes à relação creche-família, desafios que na maior parte das vezes 

surgem da falta de conhecimento dos pais sobre a proposta pedagógica da 

creche e pela falta de conhecimento dos profissionais que trabalham na creche 

sobre a realidade das famílias de seus alunos. Pude perceber que é possível 

conquistar uma ótima relação família-creche através de práticas pedagógicas 

diferenciadas. Atividades como reuniões e festas contribuem para um melhor 

desenvolvimento desta relação. Estas atividades são simples e quando 

incorporadas ao cotidiano da creche auxiliam na troca de informação entre a 

família e a creche, beneficiando o processo pedagógico. 

Para isso, é necessário que a equipe escolar realize o planejamento anual, 

organizando atividades que busquem a presença da família e que, no ato da 

matrícula, conheçam a realidade dos seus alunos e que forneçam aos pais o 

conhecimento sobre a proposta pedagógica da instituição. Assim, a creche 

conseguirá atender as necessidades de seus alunos com qualidade, e seus 

responsáveis, conhecendo a proposta pedagógica da creche, terão mais 

confiança e vontade de participar de tais atividades e acompanhar o 

desenvolvimento escolar de seus filhos.  Muitas vezes os pais deixam de 
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participar das atividades escolares por julgarem não entender os aspectos 

pedagógicos da instituição. 

Tanto a educação que a criança recebe de sua família quanto a recebida na 

escola devem ser unidas para que a qualidade de ensino seja melhor.  

Entendendo a realidade social, cultural e econômica, a creche enquanto 

instituição de ensino pode proporcionar meios para que haja êxito no processo 

de ensino aprendizagem, superando as desigualdades presentes em um ensino 

que não interage com essa realidade do aluno. 

Vários são os obstáculos encontrados no trabalho cotidiano de aproximação 

entre família e creche. O horário de trabalho dos pais que dificulta a sua 

presença nas atividades escolares é um exemplo. Os professores devem evitar 

julgamentos e compreender esses problemas, buscando maneiras de evitar que 

essas famílias se afastem mais da creche. 

Na relação creche-família, é de obrigação da instituição de ensino encontrar 

maneiras adequadas para integrar os pais na creche e fazer com que a família 

compreenda o quanto é importante sua participação na vida escolar dos filhos. 

Através da integração entre o trabalho realizado pela instituição de ensino 

compreendendo a realidade social do aluno e dos se conscientizando o quanto é 

importante sua presença na educação escolar dos filhos, pode-se realizar uma 

proposta de trabalho conjunto entre escola e família com objetivo de melhorar a 

qualidade de ensino na escola e na família. 
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