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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender o processo da relação entre a família e a 
instituição de Educação Infantil, trazando as propostas voltadas para que esta relação 
aconteça deste modo desvendando se o que está descrito no Projeto Político Pedagógico 
acontece de fato. A educação infantil percorreu longo caminho de lutas para se configurar 
na educação oferecida nos dias atuais. A família configura-se em um processo histórico, 
variando conforme o tempo e a sociedade, através da entrada da mulher no mercado de 
trabalho a educação oferecida às crianças pequenas foi ganhando seus contornos e, 
historicamente, vem tomando seus contornos afim de se alcançar a tão sonhada educação 
de qualidade para todos. A relação entre a família e a instituição de educação infantil se 
coloca como base fundamental para o desenvolvimento infantil, e requer construção e 
reconstrução de praticas desenvolvidas entre os dois mundos fundamentais da criança, da 
família e da instituição de ensino. Nesta perspectiva da relaçao família/educação infantil, é 
fundamental se ressaltar a importância do Projeto Politico Pedagógico, pois este 
fundamenta o que cada instituição oferece para o desenvolvimento da criança. Para 
constatar a grande relevância da participação e relação família-educação infantil foi 
necessário recorrer à observações desta pratica em um Centro de Educação Infantil da 
cidade de Londrina, da sua rotina, do que  propõe no seu Projeto Politico Pedagógico e 
através de entrevistas com alguns pais, professora, pedagoga e diretora desta instituição.  
  
Palavras-chave: Família. Educação Infantil. Projeto Político Pedagógico. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve como objetivo compreender como se dá o processo de 

relação entre a família e a instituição, bem como analisar o processo em que Projeto 

Politico Pedagógico enfoca a participação da família de um Centro de Educação 

Infantil, da cidade de Londrina, para compreender as propostas voltadas para que 

esta relação ocorra de maneira que colabore principalmente para o desenvolvimento 

da criança. Para tanto, vale registrar acerca do processo histórico que a educação 

infantil percorreu foi gradativamente melhorando suas condições e possibilitando 

que a criança frequente uma instituição que visa não apenas cuidar, mas também 

educar possibilitando seu desenvolvimento integral. 

Este trabalho foi organizado em quartro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta a historia que a educação infantil percorreu até se chegar na educação 

oferecida nos dias atuais, seus avanços e conquistas. 

Para que fosse compreendida a especificidade da relação família-

educação infantil foi necessário recorrer à configuração histórica da educação infantil 

com o intuito de compreender seu longo caminho de lutas para se configurar na 

educação infantil dos dias atuais, porém, para compreender esta relação 

fundamental no processo educativo também se recorreu à configuração histórica da 

família, onde se pode observar suas mudanças e continuidades, seu papel frente à 

sociedade e, principalmente, frente à educação de seus filhos. 

No segundo capítulo é abordado o processo historico da família, os vários 

conceitos de famílias e a nova estrutura familiar com que o profissional inserido no 

meio educacional deve saber lidar e respeitar. 

Foi, sobretudo, com a inserção da mulher no mundo do trabalho que 

consequentemente houve a necessidade de um local onde seus filhos pudessem 

ficar. Desta forma, foram s urgindo várias possibilidades até se chegar ao que 

chamamos hoje de instituição de educação infantil, que visa não apenas o cuidado 

como também a educação das crianças pequenas desenvolvendo nestas suas 

potencialidades. 

Apresenta-se no terceiro capítulo a importância da relação família e 

instituição infantil acontecer na pratica, esta relação se torna fundamental 

principalmente para a criança, pois une os dois mundos dela, a sua família e a 

instituição que frequenta. Para a criança, a família e a instituição de educação, são 
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fundamentais, ambos devem caminhar juntas, objetivando o sujeito principal desta 

relação, a criança, desta forma buscou-se compreender as formas e possibilidades 

desta aproximação entre os dois mundos fundamentais da criança. Nesta 

perspectiva compreender o Projeto Politico Pedagógico se faz uma necessidade, 

pois é neste em que está incluso vários aspectos essenciais para a educação 

infantil, dentre eles o papel da família na instituição. Para tanto é fundamental que 

este documento esteja disponível à família e a comunidade em geral objetivando a 

construção e reconstrução das práticas e relações. 

 Para compreender como esta relação acontece na pratica, fui até o 

encontro de um Centro de Educação Infantil da cidade de Londrina, com o intuito de 

desvendar esta realidade, foram realizadas observações do cotidiano, e a 

ivestigação do Projeto Político Pedagogico, identificando o que a insituição pretende 

oferecer as crianças, sua família e comunidade em geral. 

Através das observações e desta analise do Projeto Político Pedagógico, 

busquei ir ao encontro das famílias e da instituição por meio de entrevistas, onde se 

aplicou questionarios e possibilitou conhecer o que a diretora, pedagoga e docentes 

da instituição compreendem desta relação, as dificuldades e caminhos para que esta 

possa se concretizar. Tambem foram realizadas entrevistas com as famílias desta 

instituição, afim de compreender como eles enchergam a relação família-escola, 

quais as possibilidades que a instituição oferecem para que possam se relacionar  e 

participar, as dificuldades encontrada por eles para esta relação, e quais os 

caminhos para a superação dessas dificuldades. 

Contudo, espera-se que este trabalho contribua para a compreensão, 

tanto da família como dos profissionais atuantes na instituição de ensino, da 

especificidade da relação entre ambas estar presente no processo educativo da 

criança, ressaltando a importância da família conhecer e fazer parte do Projeto 

Politico Pedagógico da instituição em que seu filho frequenta, pois é fundamental a 

família e a instituição fazer esta relação acontecer na prática não ficando apenas 

descrito no Projeto Politico Pedagógico, para que juntos possam alcançar seu 

objetivo principal que é a busca do desenvolvimento da criança. 

Por meio de um Centro de Educação Infantil da cidade de Londrina foi 

possível observar as práticas e rotina de uma instituição, conhecer seu Projeto 

Politico Pedagógico e realizar entrevistas com as famílias, professora, pedagoga e 

diretora com o intuito de se perceber se as ações participativas descritas neste 
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documento se concretizam por ambas as partes. 
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1. CONFIGURAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ao recorrer a história da educação infantil, pode-se compreender a 

grande especificidade desta área, bem como a necessidade de se discutir e 

assegurar que este direito seja garantido. Foram necessários muitos esforços para 

garantir que a educação infantil fosse reconhecida. Foi, principalmente, pensando 

nas mulheres que tiveram que adentrar ao mercado de trabalho, que a educação 

infantil foi tomando seus rumos, pois se fazia necessário que seus filhos ficassem 

em um local seguro, que ajudasse em seu desenvolvimento, enquanto as mães 

estavam trabalhando, porem não se preocupava com a educação em si própria, mas 

sim privilegiando o cuidado. 

Recorrendo aos estudos históricos da educação, constatamos que, no 
contexto brasileiro, apenas nos últimos cinquenta anos é que a educação 
passou a ser encarada como dever do Estado e direito de todos os 
cidadãos [...] (KRAMER, 1995, p. 17). 

Enquanto o Brasil possui mais de quinhentos anos de história, a 

educação infantil enquanto instituição é praticamente recente, existindo a pouco 

mais de um século. Porém, desde o período colonial a educação das crianças se faz 

presente, mas de forma bastante ampla. 

 [...] A própria Constituição brasileira, desde 1947, prevê a criação de 
creches junto a empresas que empreguem mulheres com filhos pequenos. 
Na constituição de 1988, comtemplam-se também convênios das empresas 
menores com creches particulares, no sentido de atender os filhos de suas 
funcionarias. (DROUET, 1995, p. 21) 

Através da Constituição de 1988, o olhar limitado para com a educação 

infantil, se modificou em uma modalidade especifica para o atendimento das 

crianças pequenas de zero a seis anos de idade, incidindo na transformação em 

instituição propriamente dita. 

As primeiras instituições de educação infantil apareceram em torno da 

metade do século XIX, em países da Europa, por exigência de múltiplos fatores, 

como a urbanização e a industrialização. 

No Brasil essas instituições que tinham por objetivo o atendimento às 

crianças pequenas, chegaram por meio da grande expansão que houve na Europa, 

na segunda metade do século XIX, chegando até o Brasil apenas no período de 

1870. 
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Uma das primeiras referências, sobre a educação infantil é o jornal Mãi de 

Família, onde se referiu à creche, a matéria se chamava “A Creche”, onde o autor 

era um médico do Rio de Janeiro, que instigava as mães brasileiras da grande 

influência e importância da creche. Porém, o artigo “A Creche” estava também 

preocupado com o problema que a Lei do Ventre Livre criou, colocando muitas 

crianças a mercê do abandono, relacionando com as relações de trabalho da época. 

A definição “creche” advém da França, onde por volta de 1840, onde 

“creche” em francês significa berço, surgiriam as primeiras creches que tinham por 

objetivo o atendimento de crianças pequenas até os cinco anos de idade. 

O nascimento das creches modernas foi em meados do termino do século 

XVIII, eram chamados “refúgios” europeus, onde tinham por objetivo cuidar e 

alimentar os filhos das mulheres trabalhadoras. Principalmente com a Revolução 

Industrial que as creches foram ainda mais essenciais, pois as mulheres foram 

obrigadas a abandonar sua função de dona de casa para adentrar ao mundo das 

fábricas. 

No Brasil a primeira creche popular foi iniciada em 1908, que atendia 

crianças de até dois anos de idade, filhos de operários. Já o primeiro jardim de 

infância do Brasil teve inicio em 1909. 

Na França surgiram as salas de asilo, passando a se chamar mais tarde 

de “escolas maternais”. Para crianças a partir de dois ou três anos foram criadas em 

diversos países outras instituições, como os asili infantil dos italianos, os infant 

school dos ingleses, e kindergarten, o jardim de infância, para os alemães. Porem, 

essas instituições não eram obrigatórias, e se orientava que quanto menor fosse a 

criança melhor seria se ela pudesse estar junto a sua família, desde que os cuidados 

estabelecidos na casa da criança respeitasse os preceitos dos médicos, 

educadores, religiosos e legisladores. 

Os jardins de infância atendiam as crianças maiores, onde podiam 

aprender bons hábitos e colaborar para seu desenvolvimento. 

Os primeiros jardins-de-infância brasileiros datam do inicio deste século, 
com uma diferença em relação às creches e escolas maternais descritas: 
quase todas eram escolas particulares e caras, destinadas à elite. [...] 
(DROUET, 1995, p. 23). 
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Já a creche atendia os bebês, preferencialmente, se a mãe trabalhasse, 

dando apoio à família. Sendo que na época grande parte das mães eram pobres e 

operarias. Já as crianças órfãs eram atendidas pela Casa dos Expostos. 

A creche não era defendida de forma generalizada, pois trazia à tona 
conflitos, tais como a defesa da atribuição de responsabilidade primordial à 
mãe na educação da pequena infância. Vieira salienta que a expressão mal 
necessário foi utilizada para caracterizar a creche por autores que a 
preconizavam. No entanto, se a proposta de constituição das creches foi 
objeto de controvérsias, a afirmação da sua necessidade pressupunha que 
essas instituições poderiam colaborar para conciliar a contradição entre o 
papel materno defendido e as condições de vida da mulher pobre e 
trabalhadora, embora esta não deixasse de ser responsabilizada por sua 
situação. (KUHLMANN, 1998 p.87). 

Com o processo da institucionalização de todo o ensino, em todas as 

modalidades, as creches, os jardins de infância, e escolas maternais tiveram que se 

subordinar aos órgãos de saúde pública ou assistencial. 

Deste modo, a proteção da infância é o motor que estimulou a criação de 

associações e instituições para o cuidado e a educação das crianças. 

Estes aspectos que ele cita se refere a saúde e sobrevivência, propostas 

de legislação e assistência, educação e instrução, reconhecendo estes aspectos 

tanto em ambiente privado tanto no ambiente púbico, em âmbito nacional. 

Até meados de 1874, existiam poucos esforços voltados à infância no 

Brasil, tanto em seu atendimento, tanto na defesa dos direitos das crianças 

pequenas. Nesta mesma época o atendimento da infância brasileira acontecia 

através da “Casa dos Expostos” ou “Roda”. 

Somente no período republicano é que se caminha em direção da criação 

de creches pelo país, a primeira em 1899 era vinculada a uma fábrica de tecidos no 

Rio de Janeiro. Onde sua função acarretou a criação de espaços para o atendimento 

das crianças pequenas, sendo estes espaços: creches, jardins de infância, 

maternidades, e não apenas espaços físicos, como também espaços para a 

realização de encontros e publicações. 

Os jardins de infância e as escolas maternais começaram a surgir no país, 

conectados a organismos educacionais e saúde ou assistência social, tendo como 

base o atendimento as crianças pobres. 

Políticos, educadores, médicos, industriais, entre outros defendiam a 

“Proteção à Infância”. O jardim de infância tinha como papel educar as crianças para 

o controle social e moralizar a cultura infantil. 
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Grande parte das mulheres que atuavam junto às crianças não 

apresentava qualificação, muitas participavam da supervisão, coordenação e 

programação das instituições. 

A preocupação com a higiene estava cada vez mais presente dentro 

dessas instituições que atendiam crianças pequenas 

Em 1919 o Instituto de Proteção e Assistência à infância do Brasil tem a 

iniciativa de criar o Departamento da Criança no Brasil, onde o Estado é o 

responsável. Em 1922, se organizou o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à 

Infância, desta forma se atribui a educação infantil o grande valor e responsabilidade 

do atendimento à criança pequena, sendo esta instituição vista como saída para os 

problemas sociais e renovação. 

O autor Moyses Kuhlmann Jr (1998, p. 281) expõe que: “O processo de 

organização do Estado, que se acentua a partir de 1930, irá estabelecer a tensão 

entre a legislação e a falta dos meios, de regulamentação, de compromisso com as 

políticas sociais”. 

Com a regulamentação do trabalho feminino no Brasil, em 1932, as 

creches passam a ser obrigadas a se adequar com aumento de funcionários, pois 

deviam atender as necessidades das famílias trabalhadoras. 

O Manifesto dos Pioneiros em 1932 prevê oferecer e criar instituições de 

educação e assistência física e psicologia para atender as necessidades das 

crianças em idade pré-escolar, além de criação de todas as instituições pré-escolar 

e pós-escolar. 

Os parques infantis são instituições mais recentes que surgiram por meio 

da educação física na Alemanha em 1870. No Brasil os parques infantis surgiram na 

cidade de São Paulo, onde procurava propiciar esportes, hábitos saudáveis e de 

higiene. 

Por volta de 1940 na gestão da presidência de Prestes Maia começa a 

surgir os parques infantis, com objetivo de receber no mesmo espaço crianças de 3 

a 6 anos e crianças de 7 a 12 anos, fora do horário escolar. 

A partir da década de 50, se tem maiores cuidados com atendimento às 

crianças de baixa renda, pois acreditavam estar contribuindo para evitar os 

fracassos da escola elementar. Segundo Ruth C. R. Drouet (1995, p. 23): “[...] Daí 

surgiu a denominação pré-escola, que passou a significar “ensino que antecede a 

escola elementar” ou “que prepara para a escola elementar”. Passa-se a destinar a 
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educação compensatória com o objetivo de suprir carências educacionais das 

crianças menos favorecidas. 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 prevê que as crianças menores de 

sete anos sejam atendidas em escolas maternais ou jardins de infância, estimulando 

empresas a manter instituições para atender filhos e filhas de trabalhadores. 

Simplesmente foi transferida para a educação infantil de péssima 

qualidade a solução para todos os problemas encontrados na escola primaria. 

A partir da Lei 9394/96, que estabelece novas diretrizes e bases para a 
educação nacional, o atendimento a crianças em creches (até três anos de 
idade) e pré-escolas (de 4 a 6 anos) constitui a educação infantil, nível de 
ensino integrante da educação básica. Esta condição, ao mesmo tempo em 
que rompe com a tradição assistencialista presente na área, requer um 
aprofundamento do debate acerca de quais seriam os modelos de 
qualidade para a educação coletiva de crianças pequenas. [...] (OLIVEIRA, 
2007, p. 35). 

Uma das primeiras ações voltadas às crianças pequenas partiu de 

higienistas que começaram a perceber e lutar com a dura realidade da mortalidade 

infantil. Desta forma, a proteção à infância começa a surgir, ainda de forma restrita. 

E foi a partir do século XX que a condição da educação começa a se movimentar em 

busca de novos horizontes. 

Pode-se perceber que o Brasil possui certo atraso em relação a Europa, 

pois enquanto sugiram creches por volta do século XVIII e jardins de infância no 

século XIX, no Brasil apenas no século XX que este direito começa a ser instituído. 

É certo que a história da educação infantil teve grandes avanços, pois do 

período colonial até a atualidade existe muita melhoria, porém, esta não é suficiente 

para atender esta etapa extremamente importante e fundamental para o 

desenvolvimento infantil, pois a família deixa a criança nesta instituição para 

trabalhar, pois não há outra opção e cabe a todos que estão envolvidos com a 

educação de crianças pequenas assegurarem que o bom atendimento esperado 

realmente ocorra de modo que possa contribuir para o desenvolvimento físico, 

psíquico e emocional das crianças. Se faz necessário que cada vez mais se busque 

qualidade e condições para um bom atendimento. Desta forma, é essencial a 

participação de todos neste processo, não basta apenas os pais depositarem a 

criança na instituição, os pais devem participar e conhecer a qualidade do 

atendimento ofertado, a fim de buscar seus direitos e principalmente dos direitos 

assegurados as crianças. O Estado deve oferecer subsídios para que o atendimento 



14 

 

com qualidade possa ocorrer, sendo que a sociedade em geral tem o papel de 

contribuir a fim de que todas as crianças possam ter seu direito atendido e que se 

possa ofertar qualidade não só na educação infantil, mas sim em todos os níveis de 

ensino. 
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2. PROCESSO HISTÓRICO DA FAMÍLIA  

Usualmente e popularmente o termo família significa um conjunto de 

pessoas unidas por laços de parentesco, convivendo sobre uma mesma casa, 

constituída basicamente por pai, mãe e filhos, que geralmente vemos na televisão, 

livros, filmes, mas não é esta que vemos o tempo todo no mundo real. A família 

considerada “padrão ou modelo” apresentava na sociedade funções como 

estabilidade econômica, base religiosa, moral, profissional e educacional. 

Prado (1981, p. 51) apresenta que “o termo família origina-se do latim 

FAMULUS que significa: conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor”. 

Não há como falar em historia da família, mas sim na historia de cada grupo familiar, 

pois cada família carrega consigo sua própria historia. 

A família é o primeiro grupo social que foi instituído, pode ser considerada 

a menor célula organizada dentro da sociedade, e é através desta que o Estado 

pode controlar os indivíduos.(PRADO, 1981) 

Prado (1981, p.8), aponta que a família é a instituição mais sólida, e ainda 

traz que:  

As famílias, apesar de todos os seus momentos de crise e evolução, 
manifestam até hoje uma grande capacidade de sobrevivência e também, 
por que não dize-lo, de adaptação, uma vez que ela subsiste sob múltiplas 
formas. 

A família nuclear burguesa surgiu por volta do século XVIII. A família 

composta de pai, mãe e algumas crianças vivendo em uma mesma casa é a imagem 

desta família, porem esta estruturação foi tendo outras possibilidades, e no momento 

que a família se afastava do modelo nuclear burguês, passava a ser chamada de 

“desestruturada” ou “incompleta”, visualizava-se apenas a estrutura e não a 

qualidade da relação existente nesta. 

Carvalho (2003, p. 24), aponta que “Desde Freud, família, e, em especial, 

a relação mãe-filho, tem aparecido como referencial explicativo para o 

desenvolvimento emocional da criança.”.  

Na Europa, por volta do século XIX, as famílias que eram das camadas 

menos favorecíveis e numerosas, conviviam com as famílias Medievais, onde as 

crianças viviam afastadas das casas dos pais. 

As famílias antigas possuíam grandes números de filhos, com isso 

educavam seus filhos em casa, ou em comunidades, de forma coletiva. Já durante a 
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Idade Media, a educação das crianças ficava a cargo de outras famílias que não era 

sua de origem. Nas famílias mais antigas, também existia a hierarquia familiar que 

se baseava em diferenças biológicas, de sexo, idade e geração. 

Muitas famílias migraram do campo para a cidade, em busca de novas 

oportunidades, principalmente com o desenvolvimento industrial este processo se 

acelera. Na sociedade Pré-Industrial a família considerada “padrão” tinha papel 

socioeconômico muito importante na época. 

A família passou a ter a seu lado uma Proteção Constitucional, sendo que 

antes disto a Constituição brasileira sempre ofereceu proteção apenas às famílias 

legítimas. Mas foi principalmente com a Constituição de 1988 que a família é 

marcada por sua evolução. 

Carvalho (2003, p. 102, 103), aponta como a constituição entendeu a 

família, a criança e o adolescente: 

Na constituição da família, o segmento mais vulnerável é o da criança e do 
adolescente, pois, é neste ambiente que eles vivenciam o contato com a 
vida social. A Constituição Federal, no seu artigo 227, determina que sejam 
a eles assegurados os direitos inerentes à cidadania, tais como o direito à 
vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, 
dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e social, em condições 
de liberdade e dignidade.  
Cabendo à família a responsabilidade pela criação, a educação, 
desenvolvimento e formação da criança, este núcleo de adultos 
responsáveis representa a esperança no exercício de ações preventivas 
necessárias, e a base do compromisso do país com seu futuro [...].  

Desta forma, cabe tanto ao Estado quanto à família que os direitos das 

crianças e adolescentes, previamente determinados, sejam garantidos. Dentre esses 

direitos, a garantia de uma educação de qualidade, onde a família possa confiar e 

participar desta é fundamental. 

Nascimento (2003, p. 34, 35), mostra um marco importante de 

reconhecimento da importância da família: 

Em 1994 a ONU (Organização das Nações Unidas) designou como ano 
internacional da família. A ONU reconheceu que a família estava passando 
por grande crise. Por isso ela desenvolveu, a partir de 1994, uma 
mobilização mundial para tentar reestruturar as famílias, porque a ONU 
atribuiu as grandes crises mundiais em diversos países, a uma queda do 
padrão de vida familiar. A verdade é que a família perdeu sua característica 
essencial.  

Uma família é não só um tecido fundamental de relações, mas também 

um conjunto de papeis socialmente definidos. A organização da vida familiar 
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depende do que a sociedade através de seus usos e costumes espera de um pai, de 

uma mãe, dos filhos, de todos seus membros.  

Através de certas mudanças ocasionadas na sociedade atual, família 

pode vir a ocasionar varias respostas, pois não existe mais apenas a família nuclear, 

que é composta por membros, como os pais e os filhos, que foi previamente 

determinado ao longo da historia. Hoje nos deparamos com a família 

contemporânea, a família se modificou e evoluiu se assumindo perante a sociedade, 

com sua identidade própria, que traz consigo o mesmo objetivo de toda e qualquer 

família. 

Pode-se compreender que a família é uma das instituições principais e 

essenciais para que haja uma sociedade, e que esta possa se organizar e 

desenvolver com segurança, Prado (1981, p. 40), mostra a importância desta para a 

criança: 

É através da própria família que a criança se integra no mundo adulto. É 
nesse meio que aprende a canalizar seus afetos, a avaliar e selecionar suas 
relações. Ora, toda família visa, primeiramente, reproduzir-se a si própria 
em todos os sentidos: seus hábitos, costumes e valores que transmitirão por 
sua vez às novas gerações. 

Neste sentido, as crianças pequenas desencadeiam na família maior 

atenção e responsabilidade, fazendo-se necessário que estes passem a oferecer 

uma educação de qualidade, que aconteça tanto dentro de suas casas, como em 

uma instituição de ensino, sendo de extrema importância que família esteja também 

preocupada com o que acontece dentro desta instituição, se fazendo presente e 

participando da educação de seu filho. 

Porém, Carvalho (2003, p. 15) alerta: “[...] A família vive num dado 

contexto que pode ser fortalecedor ou esfacelador de suas possibilidades e 

potencialidades”.  

Faz-se necessário repensar os olhares voltados à família, é preciso 

visualiza-la no seu movimento, compreendendo esta como, Carvalho (2003), aponta 

movimentos de organização-desorganização-reorganização. 

Prado (1981), em seu livro O Que é Família, ressalta que o ponto mais 

difícil resultante da evolução da família é a visão das crianças como “propriedade 

dos pais”. Observa-se que muitas vezes os pais procuram disputar a atenção ou até 

mesmo o próprio filho, ao invés de se unirem em busca do melhor desenvolvimento 
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físico, social, emocional e psicológico deste, bem como em desvincular-se da visão 

de “propriedade” e pensar na qualidade do envolvimento que estão propondo a 

criança, que posição estão assumindo perante seu filho e sua educação. O que se 

pode observar é que muitas vezes a família em si se mantém, mas as relações e 

sentimentos nela presente se enfraquecem porem ainda possui seu papel único e 

fundamental. 

É fato que a constituição familiar vem mudando com o passar dos 

tempos, porem há indícios que certas mudanças começaram a ocorrer a partir da 

mudança na condição da mulher, que consequentemente também influencia o papel 

do homem. Mas, também percebe-se que com as mudanças ocasionadas pelo 

processo de ressignificação, também influencia no aumento de separações, 

divórcios e novos casamentos, deste modo as famílias acabam ganhando “novas 

pessoas” e novos papeis dentro de uma mesma família, desta forma, hoje nos 

deparamos com novas possibilidades de se definir “família”, deixando o estilo 

clássico dominar, permitindo novas formações e novos papeis. 

Mesmo através de todas as mudanças que a família lidou com o decorrer 

do tempo, esta instituição permanece constituindo um meio de proteção e 

pertencimento essencial na existência do individuo. 

A família possui papel de grande relevância e tem tido atenção em 

documentos, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) e o Plano Nacional 

de Educação (2001). 

Prado (1981, p. 26), ressalta que é: 

Através da escola, do controle sobre os meios de comunicação, de médicos 
e psicólogos, o poder dominante de cada sociedade mais ou menos 
sutilmente impõe normas educacionais, sendo difícil aos familiares 
contrariá-las. De uma maneira geral, no entanto, cabe ainda aos pais 
grande parcela de poder de decisão sobre seus filhos menores. Parcela 
esta cada vez mais contestada. A esse poder equivalem, por parte dos 
filhos, direitos legais em relação a seus pais, em particular no sistema 
capitalista. Direitos à assistência, educação, manutenção e participação em 
seus bens [...]. 
Através de creches ou do encaminhamento das crianças às escolas [...] A 
família hoje em dia está arriscada a se tornar uma engrenagem funcional 
cada vez mais dependente do Estado.  

Os laços estabelecidos acabam sendo estremecidos, pois cada vez mais 

a família se afasta de suas responsabilidades deixando a educação à mercê apenas 

da escola, prejudicando desta forma, o desenvolvimento global da criança. 
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Pode-se considerar que muitos problemas da sociedade em geral, talvez 

todos, afligem a família em sua totalidade, o desemprego, a violência, a falta de 

diálogo, entre outros fatores, que contribuem para que a família se encontre em um 

momento de crise ou até mesmo de falência, pois a família deve existir em base 

sólida, não é apenas conviver com pessoas dentro de uma mesma casa é preciso 

estar presente de corpo, mas principalmente de alma, é essencial para a 

sobrevivência da família, que todos possam viver em harmonia. 

Nascimento (2003) apresenta que a família só poderá “crescer” perante a 

sociedade se superar desafios que a vida põe em seus caminhos, para que possam 

crescer em união. 

Percebe-se que principalmente a partir dos anos 90, começa-se a discutir 

a educação oferecida, assim como Carvalho (2003, p. 17-18) destaca que: 

Já se questiona a escola em tempo integral, propondo-se em seu lugar a 
jornada educacional de tempo integral. Projeta-se uma escola de tempo 
parcial conjugada a outros programas e serviços complementares que 
ampliem as oportunidades e os estímulos no desenvolvimento infanto-
juvenil. A família é revalorizada na sua função socializadora. Mas que isso: 
é convocada a exercer autoridade e definir limites. Espera-se uma 
socialização mais disciplinar e menos permissiva junto a crianças e 
adolescentes. Espera-se da família uma maior parceria – participando com 
a escola no projeto educa-cional destinado a seus filhos. Fala-se hoje, 
igualmente, em comunidade presente na escola.  

Com a vida moderna e industrial, e a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, a família passa a deixar de lado algumas responsabilidades, tais como a 

educação de seus filhos, que acarreta em uma educação que não contribui em nada 

para o desenvolvimento da criança.  

Através de mudanças sociais advindas de todo o decorrer histórico da 

família, e principalmente da entrada da mulher no mundo do trabalho, questões 

sobre a educação e cuidado das crianças pequenas começaram a se difundir, onde 

estas passariam a permanecer em creches e pré-escolas durante o período em que 

seus pais estavam trabalhando. Assim, desde este período até os dias atuais, vem 

se discutindo a importância da criança pequena estar em um ambiente, além do 

familiar, que possa contribuir e favorecer seu desenvolvimento, nesta perspectiva o 

Centro de Educação Infantil, é a instituição que destina ações que visa o cuidar e o 

educar destas crianças. 
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3. RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA: IMPLICAÇÕES, DESAFIOS E 

CONTRIBUIÇÕES. 

Por meio dos estudos de Jean Piaget, compreende-se que os 

desenvolvimentos físico, mental, social e emocional são determinantes, 

principalmente durante os primeiros anos, que influenciam durante toda vida. 

(DROUET, 1995) 

Além da família, a instituição de educação infantil também se assume 

como outro grupo social responsável que também contribui para a constituição da 

identidade da criança. Onde a relação família-educação infantil se assume em meio 

a atritos e resistência. 

Carvalho (2003), nos mostra, ser fundamental perceber a importância dos 

anos iniciais para o desenvolvimento emocional da criança, sendo assim é de 

extrema relevância que a família contribua para que este desenvolvimento aconteça, 

contribuindo, desta forma, na formação integral de seu filho. 

Bassedas; Huguet; Solé, (1999, p. 296), destacam a importância da 

participação da família no centro de educação infantil, principalmente por abranger: 

No decorrer de todo o desenvolvimento da criança, sobretudo nas sete 
etapas iniciais, o conhecimento mutuo e o estabelecimento de acordos entre 
o contexto familiar e o escolar atuam em beneficio da criança pequena e 
promovem o seu bem estar.  
O contato entre pais e professores deve cumprir os objetivos de conhecer a 
criança, estabelecer critérios educativos comuns, oferecer modelos de 
intervenção e de relação com as crianças e ajudar a conhecer a função 
educativa da escola.  
Há diversos canais, alguns mais informais e outros mais formais e 
estruturados: entrevista de entrada, entrevistas de intercâmbio, entrevista 
de avaliação, atuações de formação e de informação aos pais, colaboração 
dos mesmos em tarefas diversas na escola. Cada centro deve tomar um 
conjunto de decisões em torno dessas ferramentas, tornando-as úteis 
consensuais, flexíveis e respeitadas por todos. 

Ao considerar os primeiros anos de vida fundamentais ao 

desenvolvimento humano, faz-se necessário pensar e repensar sobre a educação 

que está sendo oferecido, bem como a participação da família possa ocorrer a fim 

de contribuir no desenvolvimento de seu filho. Oliveira (2007, p. 175), apresenta que 

a “aproximação da instituição educativa com a família incita-nos a repensar a 

especificidade de ambas no desenvolvimento infantil.”. 

Gayotto (1992, p. 80), traz em seu livro o questionamento, para que serve 

a interação creche-família, onde apresenta que a família é: “[...] é a unidade primaria 
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de interação, aparecendo como instrumento socializador, em cujo âmbito a criança 

adquire sua identidade, sua posição individual dentro da rede interacional.” A autora 

também apresenta a importância da atuação dos pais na educação de seus filhos, 

esta participação necessita partir de situações de vivencia com as crianças, e até 

mesmo de organização da instituição, onde apresenta que: 

A atuação com os pais possibilitará essa investigação e uma reformulação 
dessa relação, pois a creche será um espaço transacional que permitirá a 
descoberta, a elaboração dos bloqueios existentes, a classificação dos 
papeis de um, a reorganização dos papeis estereotipados.  
A interação família-creche como grupos complementares oferece à criança 
condições para uma apropriação da realidade menos distorcida, ou seja, dá 
mais elementos para a codificação e decodificação da comunicação, o que 
facilitará o movimento dialético entre o mundo interno e o mundo externo. 

Porém, o que ainda se percebe é que a relação entre a educação, como 

um todo, e a família ainda se apresenta com muitos conflitos, mas está caminhando 

para o progresso.  

Faz-se necessário que a relação família-escola aconteça, e é 

principalmente na educação infantil que este relacionamento deve começar, pois os 

primeiros anos são cruciais no desenvolvimento da criança, e é neste período que 

as experiências vão influenciar todo o caminhar desta. Bassedas; Huguet; Solé, 

(1999, p. 283) comentam que: 

 Quando se faz referencia à necessidade de que exista uma relação 
construtiva e estável entre a escola e a família, relevamos a convivência, 
primeiro do conhecimento mutuo e, segundo, da possibilidade de 
compartilhar critérios educativos capazes de eliminar essas discrepâncias 
que podem ser prejudiciais à criança. Precisa ficar claro que a escola e a 
família são contextos diferentes e que nesses contextos, as crianças 
encontrarão coisas, pessoas e relações diversas; nisso consiste em parte a 
sua riqueza e potencialidade [...]. 
Tanto a família quanto a escola compartilham de muitas funções que 
buscam a socialização em determinados valores, a promoção das 
capacidades cognitivas, motoras, de equilíbrio pessoal, de relação 
interpessoal e de inserção social, e compartilham, também, o cuidado e o 
bem estar físico e psíquico, não perdendo de vista que os dois tem 
responsabilidade de apoiar o que é feito no outro contexto e favorecer o 
desenvolvimento da criança.  

O trabalho educativo é complexo e exige muita dedicação, para tanto é 

necessário que tanto a instituição educativa, como a família se empenhe para que 

juntas possam fazer com que esta educação aconteça de modo que contribua no 

desenvolvimento da criança, pois ambos os contextos são de extrema importância 

para a criança, onde ela passa a usar como exemplo, são estes dois contextos que 
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influenciam o seu caminhar e sua construção do próprio eu, se ambos são os mais 

interessados para que este processo ocorra da melhor maneira possível é 

importante que estes também caminhem juntos para alcançar os mesmos objetivos, 

um complementando o outro de maneira efetiva. Sendo esta uma relação que 

convém cuidar e fazer funcionar. 

Tanto a instituição tanto a família são colaboradores do desenvolvimento 

infantil, que partilham do mesmo interesse o bem estar físico, psíquico, emocional e 

cognitivo da criança. 

Porém, a instituição de ensino requer reflexão e respeito à cerca do que 

cada criança traz consigo, e principalmente o que esta aprende dentro do convívio 

familiar. Nesta perspectiva, Bassedas; Huguet; Solé (1999, p. 285) apresentam que: 

Quando a criança ingressa na escola, por pequena que seja – e quanto 
maior, ainda mais – já viveu, em sua família, um conjunto de experiências 
transcendentes a si. Os professores e as professoras necessitam saber 
como é a criança, quais os seus ritmos, que pautas da relação esta 
estabelecendo e com que pessoas, o que lhe agrada e o que não lhe a 
grada, etc. 

O contato entre a família e a instituição ocorre primeiramente na escolha 

desta, bem como na entrevista de matrícula, porem a participação não deve ficar 

restrita apenas quando a família é convidada, apenas em certas ocasiões são 

importante os contatos informais, pois auxiliam em um conhecimento progressivo e 

recíproco, além de reuniões individuais. É fundamental que ambos se relacionem 

bem, para que possam conhecer melhor a criança, estabelecer critérios educativos 

comuns, para que a criança não fique perdida, pois muitas vezes o que pode na 

escola não pode em casa com sua família, ou vice-versa, proporcionar modelos de 

intervenção e relação para com as crianças, além de conhecer a função educativa 

que escola propõe para com seu filho. 

Hoje, já podemos observar que algumas instituições proporcionam a 

participação das famílias dentro da sala de aula, através de jogos, exposição de 

atividades produzidas pelas crianças, e até mesmo observações do cotidiano. O 

trabalho desenvolvido entre a escola e as crianças é essencial para ambos, mas 

principalmente para a criança. Esta participação desenvolve nos pais o 

reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido pelo centro educativo, onde 

conhecem e reconhecem todo o processo educativo envolvido. Acredito que estas 

pequenas ações voltadas a participação da família na instituição são fundamentais 
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para ambos os envolvidos e se torna um primeiro passo para se alcançar uma 

participação efetiva. 

A comunicação entre a instituição e a família pode acontecer de varias 

maneiras, como através de folhetos, ou da própria agenda, onde pode-se dizer o 

que aconteceu em um determinado dia, realizar convites às famílias, entre outras 

possibilidades, sendo que a própria família também pode se comunicar através da 

agenda de seu filho. 

Baseadas; Huguet; Solé, (1999, p. 291), alertam para que não se desista, 

pois: 

São um trabalho progressivo que deve ajudar o próprio centro a construir 
sua identidade, as equipes a unirem-se e os pais e as mães a modificarem 
a representação do que têm na escola, muitas vezes distorcida por sua 
própria e distanciada experiência ou por estereótipos sociais que tem pouco 
a ver com a realidade, mas que, infelizmente são bastante difundidos até 
mesmo pelos próprios profissionais da educação. Também é preciso 
observar que o objetivo geral de compartilhar a ação educativa seja 
cumprido, somando-se esforços e na distanciando-os do desenvolvimento 
infantil. 

Outra forma da família participar no centro de educação infantil é através 

do conselho escolar, e associações de pais e mães de alunos, que por meio de 

representantes, desenvolvem participação ativa dentro da instituição. 

Muitas famílias, por falta de tempo muitas vezes, acabam deixando seus 

filhos na frente da televisão, que exibe uma programação que não contribui em 

praticamente nada no desenvolvimento da criança, acabam não oferecendo a esta 

experiências enriquecedoras. Portanto o trabalho desenvolvido na educação infantil 

também deve ser incentivado para realiza dentro da casa 

Ao se considerar a participação da família no centro de educação infantil, 

também é importante considerar a comunidade, pois esta influencia no cotidiano da 

família e consequentemente de seu meio de vivência. 

Drouet (1995, p. 138) apresenta que após a família perceber sua importante 

participação e contribuição na educação e desenvolvimento de seu filho, eles: 

[...] irão compreender e valorizar o bom trabalho dos professores e perceber 
como é importante eles poderem contar com a sua colaboração, primeiro no 
sentido de entender a responsabilidade que assumem ao iniciar a tarefa de 
educar seus filhos, depois no de acompanhar as atividades, os trabalhos, as 
pesquisas que eles fazem com os alunos e, por fim, da necessidade que 
eles têm do apoio e da colaboração de todos - direção, funcionários, pais e 
a própria comunidade – para o bom desempenho de suas funções.  
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A socialização da criança depende fundamentalmente da socialização 

que o adulto, principalmente os responsáveis por ela, oferece, bem como acontece 

as interações entre ambos, através da socialização entre a criança e a família, como 

um todo, pode ocasionar ou não o desenvolvimento global desta criança. Sendo que 

através das estratégias para que essa socialização aconteça, podem influenciar o 

desenvolver aspectos como social, linguístico, emocional e cognitivo da criança. 

Oliveira (2007, p. 177) destaca que: 

Infelizmente, tem-se observado que a corresponsabilidade educativa das 
famílias e da creche ou pré-escola orienta-se mais para recíprocas 
acusações do que por uma busca comum de soluções. As equipes das 
creches e pré-escolas, apesar de reconhecerem a importância do trabalho 
com a família, costumam considerá-la despreparada e menos competente 
que o professor, particularmente em se tratando em famílias de baixa renda 
ou famílias formadas por pais adolescentes. Os professores declaram-se 
insatisfeitos por aquilo que entendem serem ausências e descompromisso 
dos pais com os filhos. E se aborrecem quando os pais contestam o 
trabalho das instituições e buscam controlar o que é proposto a seus filhos. 

Os pais necessitam conhecer, discutir a Proposta Pedagógica de onde 

seus filhos estão matriculados, bem como ter conhecimento das mudanças feitas, a 

família deve estar de acordo com o que determinada instituição propõe ao seu filho. 

O papel do adulto é fundamental no desenvolvimento da criança, este 

papel pode ser tanto no estabelecimento de regras, auxilio da aprendizagem da 

primeira língua e em experiências validas para toda vida. Mas a relação tanto entre a 

família e a criança, como a relação entre a instituição de educação infantil e a 

criança, não pode estar baseada apenas no controle que o adulto exerce sob a 

criança, por esta relação se apresentar como fundamental faz-se necessário que 

haja reciprocidade emocional, estabelecendo limites que favoreça o 

desenvolvimento, mas também, proporcionando experiências significativas para a 

vida da criança. 

Através dos vínculos estabelecidos pode-se ofertar suporte para o 

desenvolvimento e habilidades. 

As expectativas e atitudes dos pais para com a educação de seus filhos 

resultam em abordagens com grande relevância para que possam não apenas 

acreditar neste processo, como também participar e contribuir, se colocando como 

mediatizadores desta educação, agindo como agentes do enriquecimento cognitivo 

infantil.  
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Fonseca; Cunha (2003, p. 7) afirmam ser de grande importância o 

“processo de interação familiar, mais propriamente entre pais e filhos, e suas 

possíveis influencias no desenvolvimento da criança”.   

Esta relação é determinante, se apresentando como forma de 

modificabilidade cognitiva, através das atitudes que se pode tomar frente à 

aprendizagem da criança pequena, como o procedimento de mediatização, que é 

um processo sócio-cultural que decorre a ação da aprendizagem. Fonseca; Cunha 

(2003, p. 8) apresentam que: 

[...] Ela não se resume a uma interacção direta da criança com o 
envolvimento, como infere o modelo de Piaget (1964), que de certa forma 
exclui os mediatizadores humanos. Decorrente do pensamento de Vygotski 
(1991, 1993 a, 1993 b), a mediatização não compreende uma exploração 
solitária do envolvimento efetuada pela criança. Pelo contrario, a 
apropriação da cultura é efetuada por ferramentas simbólicas (sinais, 
sistemas simbólicos, etc.) mediatizada por seres humanos mais experientes, 
que se colocam entre a criança e o envolvimento e, por esse facto, alteram 
radicalmente as condições dessa interação. 

Sem o processo de mediatização, a aprendizagem se dá fragmentada, 

não tendo significado para a criança, sendo que através da aprendizagem 

mediatizada a criança aprende de maneira significativa, e auxiliando em futuras 

aprendizagens, segundo Fonseca; Cunha (2003, p. 8) a midiatização auxilia “a 

competência cognitiva necessária para que eles tenham êxito em qualquer situação 

de aprendizagem, quer seja em um contexto acadêmico ou psicossocial.”. 

 Nesta perspectiva, também deve se considerar que não basta a criança 

ser “depositada” dentro dessas instituições como uma espécie de “mercadoria”, é 

fundamental que a educação das crianças pequenas não fiquem a mercê apenas da 

instituição de ensino ou da família, ambas devem caminhar juntas em busca do 

objetivo primordial: o desenvolvimento infantil, oferecendo a estas uma educação de 

qualidade, que vise forma-la em sua totalidade, respeitando-a e garantindo seus 

direitos, esta relação deve estar baseada na confiança e no respeito sempre 

pensando e levando em consideração a criança, a fim de oferecer e garantir a 

melhor educação e relação para com esta. 

Hoje a educação de crianças até cinco anos em creches e pré-escolas 

traz olhares voltados a um investimento imprescindível para o desenvolvimento 

infantil desde os primeiros meses até a idade de acesso à escolarização obrigatória.  
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Para algumas crianças esta ruptura entre o ambiente Familiar e o 

ambiente de uma instituição de ensino é algo negativo, porem a adaptação deve 

ocorrer de modo que a favoreça, para que isso ocorra a Família não pode apenas 

depositar a criança no centro de educação infantil, é importante que a Família esteja 

presente mesmo que de forma indireta, em pequenas ações, porem para que esta 

dinâmica aconteça a instituição deve estar de portas abertas para a Família, 

oportunizando momentos para que a própria Família se cinta convidada e aceita 

para estar colaborando e participando na educação e na rotina de seus filhos. 

Através do convite e aceitação da instituição para que haja esta participação, a 

adaptação da criança acontecerá de modo gradativo e satisfatório, contribuindo para 

uma boa relação entre todos os envolvidos. 

Por mais agradável e estimulante que o ambiente da educação infantil 

seja, a entrada destas crianças significa um processo de separação-individualização, 

resultando estar em um ambiente sem alguém próximo dela, como por exemplo, a 

mãe. A relação afetiva da mãe para com a criança influencia na dificuldade de 

separação, se a mãe for insegura, consequentemente acaba passando os mesmos 

sentimentos à criança. Para tanto é importante ressaltar durante as primeiras 

entrevistas que a insegurança pode existir tanto por parte da mãe como da criança, 

mas as vantagens da criança estar em um ambiente que a estimule e favoreça seu 

desenvolvimento e aprendizagem, são maiores. 

O período de adaptação é de extrema importância nas instituições de 

educação infantil, este período é a porta do mundo essencialmente familiar para 

uma gama de relacionamento e situações encontradas na escola, porém sempre 

deve deixar explicito à criança que ambos estarão presentes agora em vida, uma 

relação onde ambas devem se preocupam e buscam agir para com a criança, neste 

sentido a relação família-escola é fundamental, cabendo a instituição desenvolver 

ações de adaptação da criança e sua família, é neste ambiente que deve-se 

desenvolver a melhor relação possível entre ambas. A adaptação envolve vários 

fatores como as características afetivas da criança e sua idade, a adaptação é algo 

individual de cada criança, variando de uma para a outra. 

O ambiente acolhedor da instituição favorece não apenas para um bom 

convívio, como também para que as experiências vividas nesta sejam significativas 

para cada criança. 
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A primeira reunião individual é de grande influencia para que este 

relacionamento com a família aconteça de forma positiva, é nestas reuniões que se 

pode saber mais sobre a vida familiar desta criança, bem como esta se comporta no 

meio familiar, a partir de varias informações é que se pode pensar no período de 

adaptação desta criança, e consequentemente em uma maneira da relação com 

esta família se fazer constante e positiva, desta forma a família e a instituição podem 

buscar e desenvolver um trabalho conjunto visando as melhores condições para a 

criança. 

O meio Familiar e o meio escolar exercem na vida da criança uma grande 

influencia, a partir das relações que se estabelece nas primeiras experiências de 

vida se leva para toda a vida, portanto se a relação entre a criança – escola; e 

Família – escola, se torna primordial e definitiva para o caminhar de todo este 

processo. 

A parceria entre a família e a instituição de ensino oportuniza o 

conhecimento mútuo dos processos e experiências que fazem parte da vida da 

criança. 

O que se espera é que a escola possa desenvolver a comunicação com a 

Família, podendo esta ser escrita ou verbal ela é fundamental para o 

acompanhamento da rotina e das informações necessárias que a Família deve 

saber sobre o que acontece com seu filho. 

Contudo, a instituição de educação infantil também deve levar em conta 

as diferentes formas Familiares existentes, estando atento a cada uma bem como as 

necessidades não apenas das crianças como também das famílias.  

De certa forma pode ocorrer várias dificuldades para que esta relação 

aconteça e seja positiva, porem através da comunicação pode-se chegar a um 

caminho benéfico para ambas as partes envolvidas, levando em consideração que 

tanto a escola como a Família deve estar cientes de que esta relação deve 

acontecer principalmente para o desenvolvimento infantil, nesta relação não se deve 

criticar as ações realizadas por uma ou por outra, mas sim somar esforços, 

colaboração, respeito e expor ideias para melhoria, resultando desta forma para o 

melhor convívio, experiências e educação das crianças pequenas. 

 Buscando compreender que cada família possui suas diferenças, a estas 

porem não se deve voltar as atenções, pois o principal objetivo desta relação entre a 

família e a escola é a contribuição para a formação integral da criança e 
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consequentemente a educação de qualidade, onde estas duas principais instâncias 

da vida da criança se voltam a proporcionar as melhores condições de uma 

formação e educação que privilegie a criança em sua totalidade, somando os dois 

“mundos” mais importantes para ela, fazendo desta forma a correlação do que se faz 

na escola e na família, somando esforços para resultar no melhor trabalho possível 

desenvolvido junto as crianças pequenas. Esta ligação entre a família e a escola não 

é uma tarefa de fácil realização, mas através de esforços de ambas as partes ela se 

torna possível e contribui não somente para a criança, como também para todos os 

envolvidos, pois a família esta consciente do trabalho desenvolvido pela instituição, 

a própria instituição possui apoio das famílias, resultando por fim em uma relação 

eficiente entre família-escola-criança. 

Debesse, (1903, p. 354), aponta que: 

A Família constitui o meio natural da criança; mas esse meio, cuja influencia 
no desenvolvimento do individuo é essencial, difere grandemente de uma 
Família para outra: por um lado, segundo a sociedade que ele reflete; por 
outro, segundo sua estrutura interna.  

Porém não são todas as famílias e nem todas as instituições que 

consideram ou se submetem a fazer acontecer a relação entre Família-escola, 

ficando esta inter-relação apenas em segundo plano, em datas comemorativas e 

reuniões. Acabam não compreendendo o papel importante desta ação, que interfere 

principalmente em algo comum a ambos, a criança e sua educação. 

A família também tem que ter em mente que a instituição não pode 

sozinha arcar com a educação e formação de seus filhos, ela necessita do apoio e 

da presença da família para auxiliar neste processo importante para ambos 

envolvidos. São muitos os aspectos que dificultam esta participação da família, pois 

o trabalho e a rotina não contribuem para que exista uma participação maior destes 

no meio educativo. 

Debesse, (1903, p. 362, 363), destaca que: 

Cada criança é, um pouco, o espelho do seu universo Familial, e tanto é 
que a psicologia da criança não se limita às leis gerais do desenvolvimento 
de seu espírito, ou de suas faculdades, mas comporta um aspecto racional 
que diferença os indivíduos. São, efetivamente, as reações do meio que – 
posto de lado o fator constitucional – desempenham o papel maior na 
constituição da personalidade. 
Não existe, entretanto, situação Familial perfeita: as dificuldades são 
inerentes à existência, e são até, sem duvida, necessárias à formação de 
um ser, quando não lhe ultrapassam as forças. É normal e bem-vindo que 
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nem todos os meios Familiais apresentem exatamente o mesmo aspecto; 
mas certa compreensão da função da Família e das reações da criança – 
sejam quais forem as circunstancias – pode ajudar a criança a utilizar de 
modo positivo os elementos fornecidos pela roda e a triunfar dos obstáculos 
sempre possíveis no caminho. 

Não é apenas a família que exerce na criança sua formação, a escola 

também é primordial nesta tarefa, contribuindo e somando a ação da Família. 

Debesse (1903) apresenta que Comenius no século XVII, e Frobel no 

século XIX, foram os primeiros precursores da ideia de prover uma educação formal 

para crianças abaixo dos seis anos de idade. Foi principalmente em 1824 que a 

educação oferecida a crianças menores de seis anos se tornou imprescindível, pois 

foi nesta época que o trabalho feminino se expandiu. Assim, foram criadas as “salas 

de asilos” na Inglaterra e na França, onde funcionavam no próprio local de trabalho 

das mulheres, porem a finalidade era apenas guardar as crianças. A preocupação 

com o pedagógico e não apenas a guarda das crianças surgiu em 1840, com as 

ideias do pedagogo Frobel, que criou o “Kindergarten”. Através da historia foi-se 

percebendo o papel importante da educação das crianças pequenas, hoje em alguns 

países esta educação é obrigatória. Foram citadas também vários órgão que se 

preocupam e protegem e asseguram a educação das crianças menores de seis 

anos, como a Organização Mundial de Educação Pré-Escolar; Fundo das Nações 

Unidas para a Infância; Organização das Nações Unidas; UNESCO. 

Segundo Debesse (1903, p.8): 

A participação da Família nas atividades escolares tem como principio 
fundamental, além de otimizar a utilização dos recursos disponíveis na 
comunidade, propiciar uma educação que tenha, como característica 
principal, a troca entre a cultura veiculada pela escola e a cultura do 
contexto social onde a escola está inserida. 

A relação entre a Família e a escola deve acontecer em vista ao beneficio 

da criança, envolvendo os interessados no processo ensino-aprendizagem, 

promovendo a integração não apenas da Família como também da comunidade 

junto à instituição de educação infantil. 

Através da entrada da criança no meio educativo se estabelece as 

primeiras experiências na vida em sociedade, há a ruptura entre o convívio apenas 

familiar, para uma mescla de relações, sendo esta familiar e escolar. Não se pode 

deixar de ressaltar a importância destas caminharem juntas, pois tanto a família 

quanto a escola não conseguem progredir sem o apoio de ambas. Faz-se pensar e 
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repensar não somente no valor desta prática de relação, como também nas 

possibilidades desta relação existir e ambas fazerem efetivamente parte da vida da 

criança. 

Szymanski (2007) ressalva que a educação familiar possui também seu 

sentido de prática social que tem a finalidade de apoiar, preparar, transmitir valores, 

auxiliar no desenvolvimento infantil. A família torna-se instituição responsável em 

torno da socialização e desenvolvimento da criança, porem não é apenas a família 

que se doa, este processo se concretiza continuamente como troca interpessoal. 

A instituição de ensino ao voltar seu olhar para a própria criança e sua 

família, conhecendo-a e estabelecendo uma relação mútua, pode ao caminhar desta 

interação, modificar e reestruturar sua proposta educacional. 

A cobrança por parte da escola da participação dos pais é grande, porém 

não se reestrutura a maneira de como esta relação acontece, não se cria algo novo 

que incentive esta participação. O olhar dos próprios profissionais da educação deve 

estar voltado para a família constituída na contemporaneidade, para posteriormente 

não atuar de maneira preconceituosa e impositiva, sendo fundamental que se faça 

uma reflexão sobre os vários modelos familiares, bem como suas experiências 

vivenciadas, impedindo julgamentos prévios. Cada família traz consigo suas 

diferenças e individualidades e, isto também se faz presente na forma educativa. 

Designar uma relação de participação e diálogo são fundamentais para 

um processo de mudança na relação família-escola. O primeiro momento no 

processo de reconhecimento da família é a observação, porém esta não pode estar 

embasada no julgamento, não se pode ir ao encontro da família com um modelo 

estabelecido do que esta deva ou não ser. O segundo momento se refere a 

descrição, registrando o que presenciou neste primeiro contato com a família, 

atentando ao que mais chama atenção, se preocupando em estabelecer como o 

processo familiar acontece e não com apenas porquês. Contudo inferir, a partir de 

todo processo de interação com o meio familiar, para mudanças tanto por parte da 

escola como por parte da família. 

No livro de Szymanski (2007, p. 86), a proposta eleita para a atuação 

educacional no contexto familiar segue a teoria freireana enfatizando uma prática-

educativo-progressista que leve em consideração a autonomia. A autora ainda indica 

que: 
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O próprio estatuto ao identificar os direitos fundamentais da criança e do 
adolescente (direito à vida, saúde, liberdade, respeito à dignidade, à 
convivência familiar, à educação, esporte, cultura, lazer – títulos I e II do 
ECA), aponta para as condições necessárias para seu desenvolvimento 
como pessoa. Aponta, também, para a família, como o primeiro lugar onde 
essas condições devem ser respeitadas. Além disso, pressupõe a família 
como tendo a possibilidade de promover tais condições.  

No âmbito familiar também se aprende muito, o que muitas vezes pode-se 

observar é a divisão de tarefas educativas, pois muitos são os que pensam que na 

escola se aprende apenas conhecimentos específicos e na família é que se educa e 

se cria sua identidade, onde esta não tem obrigação de contribuir para com a escola, 

não auxiliando nas tarefas e no estudo em casa. Já a escola acha que a criança não 

recebeu a devida educação em casa e este é um problema para a família resolver. 

Este é um equivoco muito presente em nossa sociedade, pois em ambas as 

instituições, tanto a família como a escola, devem caminhar juntas para juntas 

possibilitarem a melhor formação possível do individuo. 

Dependendo do modelo assumido tanto pela família como pela escola, 

divergências de pontos de vista e educação transmitida, poderá ser um grande 

obstáculo para que a relação entre ambas se estabeleça de forma positiva. Para 

tanto, se possível, é fundamental que a família possa conhecer a filosofia da 

instituição de ensino na qual seu filho frequentará, podendo ser reconhecida através 

do próprio Projeto Pedagógico da instituição para que posteriormente, descobertas 

indesejáveis do modo educacional ocorram. Pois é preferível que as mudanças não 

ocorram a partir das dificuldades de relações, mas sim por meio do diálogo. É 

importante que pais e professores dialoguem sobre as práticas educativas voltadas 

às crianças. O que se realiza na escola pode se estender e dar continuidade pela 

família em casa, porem cada uma tem seu papel, onde o respeito mutuo deve se 

fazer presente. 

A participação da comunidade dentro das instituições educacionais 

também é fundamental, pois Szymanski (2007, p. 112), afirma que esta “abre 

perspectivas de uma parceria, na qual a troca de saberes substitua a imposição e o 

respeito mútuo possa fazer emergir novos modelos educativos, abertos à continua 

mudança.” Porem os projetos de intervenção devem ser planejados para se alcançar 

resultados em um prazo longo. 

Marques (2009, p. 311), ao citar Libâneo (2004) apresenta que a 

participação da família está ligada a: 
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[“...] democracia delegativa”, ou seja, está exposta na lei, mas quem a 
efetiva não é o Estado, e sim, os agentes da escola. O meio utilizado é a 
cobrança da presença dos pais na escola, e a participação nas promoções 
como meio de angariar fundos para a manutenção desta instituição. Como 
anunciado, as Leis que foram elaboradas na década de 1990 deixam 
explicitas que a inserção da família no setor educacional é condição para a 
formação da pessoa e preparo para a vida. Ao rever o artigo 2º da LDB (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-Lei9394/96), lê-se “A 
educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por financiamento o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996-b, p.29). 

Para tanto se faz fundamental que a família tenha participação e voz 

garantida dentro da instituição, pois desta forma os mesmos podem acompanhar 

tudo o que acontece na instituição que seu filho frequenta, garantindo seus direitos e 

assegurando uma educação de qualidade. 

Segundo Moysés Kuhlmann Jr, (1998, p. 177): 

[...] certas concepções e propostas educacionais para criança pequena não 
são fruto da historia recente dessas instituições, como fazem crer as 
interpretações que não levaram em conta essas evidencias nas fontes 
documentais. Tanto melhor que assim o seja: o fato de elas terem sido 
pensados não só como lugar de guarda, mas de educação da criança em 
um ambiente coletivo, colabora para superarmos um sentimento de 
inferioridade dessa área no interior da pesquisa educacional. Não 
precisamos mais inventar a roda da educação, nem basta anunciarmos a 
sua existência: é preciso dizer se a roda apenas gira em torno de si, ou a 
que lugar se dirige; é preciso qualificar que educação queremos 
proporcionar às crianças, que relação estabelecer com as famílias e que 
concepção defender sobre as relações sociais e a democracia. [...]. 

Não se pode ficar satisfeito com uma participação qualquer, não basta 

apenas os pais ouvirem reclamações, ou participar uma vez no ano, a participação 

familiar deve ser algo gradativo e constante, e cabe a instituição escolar, planejar e 

desenvolver situações em que esta participação possa acontecer, criando um laço 

de grande importância principalmente para a criança. 

MARQUES (2009, p. 312), apud (VEIGA, 1995, p. 12), ressalta que: 

Sobre a organização da escola Veiga (1995) faz a importante ressalva de 
que o Projeto Politico Pedagógico, apesar de se constituir uma exigência 
nascida no contexto da reforma do Estado brasileiro ele, também, pode se 
constituir em um instrumento no qual a escola poderá traçar metas no 
sentido de transformar o “status quo” instituído. Ao construirmos o Projeto 
Politico Pedagógico, planejamos o que temos a intenção de fazer, de 
realizar. Lançamo-nos adiante, com base no que temos, buscamos o 
possível. 
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Pode-se compreender a especificidade e a importância que o Projeto 

Pedagógico acarreta, dentre tantos destaques, a participação dos pais na instituição 

é um grande desafio presente neste, onde se estabelece metas e ações para que 

esta ocorra da melhor maneira possível. É através desta Proposta que os pais 

podem conhecer o que cada instituição prioriza qual sua filosofia, seus planos e 

metas para com seus filhos. É também, por meio desta que a família pode perceber 

o espaço reservado para ela, o que a instituição, estabelece e indica como 

participação, sendo por meio do conhecimento da Projeto Político Pedagógico que a 

relação entre a família e escola pode tomar forma, discutindo juntas e indo em busca 

de soluções. Nesta perspectiva o planejamento é primordial na instituição de ensino, 

onde dentre muitos fatores que exigem planejamento, a participação da família 

requer que antes que esta se efetive seja planejada não apenas por parte da escola, 

mas por todos envolvidos. 

[...] a construção de propostas pedagógicas para creches e pré-escolas 
levanta a questão da especificidade de sua ação educativa nesse nível de 
ensino para promover o desenvolvimento das crianças das diferentes 
classes sociais. (OLIVEIRA, 2007 p. 38).  

Muitas famílias não têm ou não procuram ter acesso a Proposta 

Pedagógica da instituição que seu filho frequenta. Marques, (2009, p. 314, 315) 

aponta que o interesse da família pela participação está ligada a gestão participativa 

e menos burocrática é que se incitará a participação dos pais e comunidade no 

espaço escolar, nas reuniões pedagógicas, conselho de classe entre muitas formas 

participativas.  

Considera-se que a participação dos pais na escola é, certamente, um 
grande desafio para a gestão escolar. Isso se justifica porque a 
democratização da escola inserida nas políticas de descentralização fazem 
acreditar que o caráter democrático da escola se resume em conclamar os 
pais para dar a sua contribuição em ações como, por exemplo, “Amigos da 
escola”.  

Marques (2009, p. 312) aponta que o grande objetivo da participação da 

família dentro da instituição de ensino deve: “oportunizar o desenvolvimento das 

crianças em todos os aspectos para que elas se apropriem dos conceitos históricos 

que compõe o conhecimento, possam aprender e obter sucesso na aprendizagem”. 

Segundo Moysés Kuhlmann Jr (1998, p. 168): “[...] as propostas 

pedagógicas variam, seja em função da instituição ou da idade da criança, seja na 
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opção por um método pedagógico ou por um conjunto de objetivos educacionais 

específicos. [...]”.  

A instituição deve definir e planeja para se alcançar a melhor educação 

possível a ser oferecida à sociedade, por meio deste projeto que dentre muitos 

aspectos apresenta a concepção de homem e aluno, o planejamento, o currículo, a 

avaliação e como a participação da família se objetivara, o caminho a ser seguido e 

estratégias de relação.  

É também através da proposta pedagógica que cada instituição de ensino 

deve ter como base para o desenvolvimento de seu trabalho, podem-se desenvolver 

ações e metas para que a participação da família possa acontecer de maneira 

planejada e organizada para que esta relação contribua principalmente no 

desenvolvimento da criança, desta forma, estabelecer um espaço para que a família 

esteja presente de fato na instituição e consequentemente na educação de seus 

filhos. 

A participação da família nas instituições de educação infantil acontece de 

varias formas, algumas já vêm acontecendo como a comunicação oral e escrita, 

participação de festas e datas comemorativas, e reuniões, algumas formas de 

participação vêm ocorrendo com vista a maior inserção da família junto a seus filhos 

dentro da sala de aula, como roda de leituras onde os pais fazem a contação de 

histórias, exposições de trabalhos realizados pelas crianças, jornal realizado pelas 

crianças com o auxilio dos pais, empréstimo de livros para a criança e sua família a 

fim de juntos escolherem o livro que levarão para casa, entre outras práticas que 

favorecem a participação da família junto às crianças pequenas. Esta participação 

não é frequente, pois necessita de organização tempo e planejamento, mas é 

fundamental a família e a instituição programar para que esta interação ocorra, 

sendo que mesmo pequena é importante e possível, pois a aproximação junto à 

instituição que seu filho passa grande parte do tempo é fundamental para que haja 

respeito e continuidade do trabalho desenvolvido, além de conhecer afundo os 

objetivos e a filosofia que cada instituição traz para a educação de seu filho. A 

instituição de educação infantil e a família deve pensar e repensar as estratégias e 

vias mais adequadas a cada realidade existente para que esta participação possa 

ocorrer respeitando as limitações de ambas as partes. 

É certo que esta relação está caminhando, mas ainda há muito trabalho e 

planejamento para que esta possa trazer mais benefícios para a relação de ambos, 
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e possa principalmente acrescentar ainda mais na formação e na aprendizagem das 

crianças pequenas.  
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4. RELAÇÃO FAMÍLIA - ESCOLA: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA NO CENTRO 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

A participação da família na instituição de educação infantil é importante 

para o desenvolvimento de toda a prática educativa e, principalmente para a própria 

criança e a família. É fundamental observar como esta relação entre família-

instituição-criança acontece, para tanto foi preciso ir ao encontro de um Centro de 

Educação Infantil, localizado na cidade de Londrina situado em uma Instituição de 

Ensino Superior. A instituição atende cerca de noventa e três alunos, filhos de 

funcionários da Instituição de Ensino Superior.   Foi possível observar como a família 

se faz presente neste espaço, analisando o Projeto Politico Pedagógico, e foi 

necessário realizar entrevistas, aplicando questionários com a família e funcionários 

da instituição, com o intuito de saber se a participação da família acontece de fato ou 

se está somente nos discursos conforme o Projeto Politico Pedagógico. 

A Proposta Político Pedagógica do Centro de Educação Infantil tem como 

matriz epistemológica básica a fundamentação no materialismo histórico-dialético, 

acreditando em um homem determinado historicamente e, ao mesmo tempo 

determinante da história. Acreditando que a postura sócio interacionista ocorre em 

um processo de inter-relação com o meio. Tem em vista sua realimentação e 

reavaliação de sua prática através de discussões realizadas junto à comunidade 

escolar e através do trabalho desenvolvido com a criança, desenvolve suas 

potencialidades aliando-se ao trabalho lúdico e prazeroso. 

No que se refere ao fazer pedagógico diário, o Projeto Politico 

Pedagógico propõe que sejam realizados vários projetos de trabalho por sala.  

A comunidade escolar do Centro de Educação Infantil em seu perfil 

próprio pois é formada por crianças de três meses a cinco anos de idade, sendo 

estes filhos de funcionários da instituição de Ensino Superior. As vagas são 

oferecidas semestralmente, e atualmente atende noventa e três crianças em período 

integral. 

Dentro das ações articuladas está as assembleias da Associação de pais 

e funcionários (A.P.F.), desta forma é assegurado o espaço democrático. 

 As reuniões acontecem em vários momentos, acontecendo primeiramente no 

momento da matrícula os pais ou responsáveis preenchem um formulário próprio de 

seu filho. Além de reuniões periódicas realizadas com os pais, o atendimento 
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individual também se faz presente. Os pais ou responsáveis poderão agendar um 

horário para atendimento com a coordenação ou com o próprio educador da sala de 

seu filho. 

 No dia-a-dia os pais ou responsáveis que levam a criança até a instituição 

devem anotar na ficha o horário que a criança chegou e saiu, com sua assinatura, 

afim que se possa ter um controle. 

 O atendimento e participação da família acontece de acordo com que 

se propõe na Proposta Político Pedagógica da instituição, os pais são convidados a 

conhecer, partilhar e contribuir com o trabalho realizado por todos os indivíduos que 

se preocupam com o desenvolvimento da criança. Sendo estes pais, professores, 

funcionários, acadêmicos e docentes, a instituição aposta que desta forma toda 

comunidade poderá ser envolvida, tendo espaço para participar ativamente no 

contexto de educação infantil. 

A instituição entende que somente com a abertura para participação de 

todos interessados, é possível fazer do Centro de Educação Infantil um espaço que 

o aprender seja significativo e que se possa redimensionar as experiências que 

contribuam para a formação de homem consciente e participativo na sociedade. 

A Proposta Politico Pedagógica do Centro de Educação busca a inter-

relação com a família e a comunidade, realizando reuniões periódicas a fim de 

estabelecer mudanças a serem feitas no cotidiano das crianças e propiciando aos 

pais que possam conhecer como acontece o dia-a-dia de seus filhos. Assim a família 

possui espaço para que possa se integrar ao cotidiano escolar da criança. Os pais e 

outros membros da família têm aberturas para participarem em varias atividades 

desenvolvidas na instituição, como no Conselho Escolar, na organização de festas e 

atividades internas e externas da instituição. 

São realizadas entrevistas admissionais com os pais ou responsáveis 

para o preenchimento de dados constantes na ficha educacional e prontuário da 

criança. 

O contato com pais e responsáveis também acontece através do 

agendamento pelo caderno diário – agenda. 

As reuniões pedagógicas bimestrais com pais e responsáveis acontecem 

a fim de relatar o trabalho desenvolvido e mostrar em exposição as produções que 

as crianças realizaram em sala junto ao educador da sala. 
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São realizados campanhas educacionais junto as crianças, pais, equipe 

administrativa, educadores e funcionários. 

A instituição propõe anualmente um ciclo de palestras aos pais. A 

participação da família na instituição é ainda mais relevante, pois estes podem 

participar plenamente na solução de problemas. Acredita que a família acaba 

exercendo papel fundamental na educação das crianças, pois ajudam a garantir que 

a educação infantil oferecida a seus filhos seja de qualidade. 

São várias formas que o Centro de Educação Infantil oferece aos pais sua 

participação, atividades como reuniões, assembleias, atividades internas de 

integração escola-família, como almoço, café da manhã nas casas das crianças. 

A orientação também realiza o trabalho de encaminhar as crianças, 

quando necessário, ao atendimento especifico de diversas áreas como 

fonoaudiologia, psicologia, entre outros, para avaliação especifica. 

 O Projeto Político Pedagógico será continuamente avaliado, através de 

grupos de estudo realizados quinzenalmente a fim de discutir, analisar e reestruturar 

as ações metodológicas e de rotina. Sendo que os pais, demais funcionários e 

responsáveis das crianças também participam de reuniões periódicas para 

contribuírem. A partir das alterações e sugestões, pode-se reestruturar e realimentar 

a Proposta Pedagógica. 

 

4.1- Desvendando a realidade da relação família-instituição de educação 

infantil. 

Através das observações do Centro de Educação Infantil da cidade de 

Londrina e da análise do Projeto Político Pedagógico desta, foi necessário, para 

compreender esta relação entre família e instituição, ir ao encontro das duas 

instituições fundamentais na vida das crianças pequenas, para desvendar como esta 

relação/participação acontece na prática do dia a dia, para tanto foram realizadas 

entrevistas junto ao Centro de Educação Infantil, e com as famílias das crianças que 

frequenta esta instituição, pôde-se perceber que ambas reconhecem a importância 

da relação instituição-família-criança se fazer presente e buscar formas de se 

estabelecer esta relação que é fundamental para todos os envolvidos. Portanto os 

resultados das entrevistas foram além do esperado, pois apesar da falta de tempo, 

tanto a família como a instituição respeitam as ações e esforços de cada um para 

com a educação e desenvolvimento das crianças pequenas. 
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A participação da família é primordial, desde as pequenas e informais até 

as formas de participação ativa prevista e planejada por meio do Projeto Político 

Pedagógico. Assim afirma Bassedas; Huguet; Solé, (1999, p. 287): 

Em um clima de respeito e valorização mútuos, presididos pela segurança 
da discrição e pela confidencionalidade, será possível combinar estratégias, 
coisas concretas e alcançáveis que consideramos necessárias pra adequar 
ao desenvolvimento da criança. Como não se trata de impor nada, mas de 
negociar e de chegar a acordos, devemos explicar-nos e escutar, 
deveremos saber pedir e ceder e deveremos envolver-nos também no 
processo que contribuímos para pôr em funcionamento.  

 
Durante as observações da rotina do Centro de Educação Infantil, percebi 

a abertura da instituição para a participação família em várias instâncias, desde a 

entrada e saída, onde a comunicação se faz presente entre todos os envolvidos com 

a instituição, da professora até a equipe pedagógica e direção, o espaço para a 

comunicação é valorizado tanto pela instituição como pela família. Várias práticas 

também são propostas pela instituição, porém em algumas situações a participação 

da família fica restrita pela falta de tempo acometido pelo trabalho. 

 

4.1.1- O que propõe a escola 

Foram realizadas entrevistas com funcionários da instituição, dentre eles 

docentes; pedagoga que exerce sua função há vinte anos; e a diretora que está 

nesta função há três anos. 

Para estes a relação escola-família deve estar baseada na parceria de 

ambas instituições, pois possuem o mesmo objetivo o pleno desenvolvimento da 

criança, onde cabe a escola abrir caminho para a participação da família a relação 

deve possibilitar aproximação constante, abrindo espaço para diálogo e tomada de 

decisões, onde a participação da família na vida escolar da criança é essencial. 

As propostas da escola para aproximar a família no contexto escolar, 

estão baseadas em eventos, normalmente em datas comemorativas proporcionadas 

pela instituição, através da representação no conselho escolar, por meio de reuniões 

pedagógicas individualmente quando este é solicitado, durante as férias os pais 

participam e palestras com temáticas relacionada a educação de seus filhos e APF 

Associação de Pais e Professores. 

As dificuldades encontradas pela instituição para que ocorra a 

participação da família se encontram na falta de tempo e/ou esforço dos pais, porém 
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os pais vem participando cada vez mais nas reuniões pedagógicas, mas não são em 

todas as salas que isso ocorre, onde a maior dificuldade é o compromisso dos pais 

com a educação dos filhos, para a grande maioria o que dificulta a participação é o 

tempo corrido e as atividades profissionais das famílias. 

Para superar as dificuldades é importante continuar criando estratégias, 

mesmo com a participação de poucos pais, as dificuldades podem ser superadas 

através da conscientização dos pais, por meio de palestras, incentivando, 

valorizando a participação da família, conscientizar estes a importância do resultado 

desta interação na vida escolar das crianças.  

 

4.1.2 O que diz a família 

 

Para compreender o que a família tem a dizer e refletir à cerca de sua 

participação no centro infantil foi proposto, por meio de questionários aplicados por 

meio de uma entrevista, comunicar-se com algumas famílias, com a finalidade de 

compreender se a participação desta acontece de fato e quais os empecilhos, 

dificuldades e possíveis soluções para que a relação família-instituição de educação 

infantil não aconteça e acabe atrapalhando o caminhar da educação infantil. 

As repostas nos mostram que para as famílias a relação família-escola 

deve se constituir em uma relação harmoniosa, que se complemente, deve haver 

diálogo aberto para que se possa chegar a um consenso, onde o caminho deve 

estar aberto para opiniões, sugestões, dúvidas ou criticas, onde ambas devem 

caminhar juntas na transmissão de valores e conhecimento. 

As propostas que a escola oferece para a aproximação da família no 

contexto escolar podem ser através dos projetos, portfólio e as atividades 

desenvolvidas com metas e objetivos que visam aproximação entre si, a instituição 

oferece espaço para colaboração e sugestão da família para com a educação de 

seu filho. 

As dificuldades encontradas para acontecer a participação da família para 

a está baseada na questão de seguir a rotina do Centro de Educação Infantil e a 

compreensão das atividades que a instituição desenvolve o tempo também é uma 

dificuldade, pois muitos gostariam de participar e se envolver mais com as atividades 

relacionadas ao seu filho, durante a entrevista uma família até ressaltou que deveria 

ser lei a redução da jornada de trabalho de mães de crianças entre zero e dez anos. 
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Para a superação das dificuldades da relação escola-família, foram 

citados nas ações como reuniões, dinâmicas envolvendo os pais, filhos e o próprio 

Centro de Educação Infantil, além de praticas como o aproveitamento de brechas e 

espaços no horário diário podem ajudar na superação das dificuldades da relação 

família-escola. 

 

4.1.3 Resultados  

Através dos estudos teóricos a cerca da relação família e educação 

infantil, as observações de um Centro de Educação Infantil, o estudo de seu Projeto 

Político Pedagógico e a realização das entrevistas descritas acima, constatou-se 

que apesar da importância e planejamento previsto no Projeto Político Pedagógico, 

muitas práticas ainda ficam à mercê de uma participação mínima das famílias, a 

instituição reconhece os esforços das famílias, onde cada vez mais há o espaço, 

incentivo e a participação efetiva das famílias, mas esta participação e relação se 

prejudicam pela falta de tempo e/ou conciliação do trabalho com as práticas 

educativas de seus filhos. Drouet, (1995, p. 135) alerta que: 

A tarefa de educar crianças pequenas não é fácil. Exige tempo, muito amor, 
paciência, compreensão, interesse e mesmo uma certa dose de sacrifício. 
Em geral, os pais têm muita vontade de dar uma boa educação aos seus 
filhos – se possível uma educação melhor do que a que eles receberam. 
Entretanto mesmo que escolham uma boa pré-escola, é necessário que 
saibam que o processo de desenvolvimento de uma criança requer a ação 
conjunta da família e da escola; por isso, a colaboração dos pais é 
indispensável nesse trabalho educacional. Há porem, um conjunto de 
fatores que interferem no processo educativo.  

 
Para que a relação entre os dois mundos primordiais no desenvolvimento 

infantil se concretize com o intuito de atingir e oferecer a melhor educação e 

consequentemente o melhor desenvolvimento infantil, faz-se necessário que várias 

práticas aconteçam diariamente, dentre elas a coparticipação e conhecimento do 

Projeto Politico Pedagógico se torna necessário. Oliveira (2007, p.181), ressalta que: 

Os pais precisam conhecer e discutir os objetivos da proposta pedagógica e 
os meios organizados para atingi-los, além de trocar opniões sobre como o 
cotidiano escolar se liga a esse plano. Posteriormente a pratica de reunir os 
pais periodicamente, para informa-los e discutir algumas mudanças a serem 
feitas no cotidiano das crianças, podem garantir que as famílias apoiem os 
filhos de forma tranquila nesses períodos [...]. 

Através do estudo do Projeto Político Pedagógico do Centro de Educação 
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Infantil e a realização das entrevistas com a equipe pedagógica da instituição e pais 

que possuem seus filhos matriculados na mesma, pode-se constatar que grande 

parte dos meios participativos descritos no documento se concretiza na prática, 

porem a falta de tempo e/ou conciliação do trabalho com a vida educacional de seus 

filhos é reconhecido por ambas as partes, portanto acredito que dentre as limitações 

da sociedade em que vivemos cada vez mais capitalistas, a participação da família 

na educação de seus filhos vem tido um aumento significativo, visto que no passado 

as crianças eram meramente “depositadas” e “retiradas” dessas instituições. 

Contudo apesar da relação e participação da família na educação infantil 

ser prejudicada por aspectos da vida moderna, como a falta e conciliação do tempo, 

é importante ressaltar e incentivar que a participação se efetive mesmo que seja em 

pequenas práticas ou de forma indireta, mas sempre alertando para a fundamental 

tarefa de se discutir, planejar e rearticular a relação família e a instituição de 

educação infantil.   
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Com este trabalho buscou-se compreender a seguinte indagação: “Qual a 

importância da participação da família junto à instituição de educação infantil, nesta 

perspectiva, a presença da família descrita na proposta pedagógica está realmente 

ocorrendo?”. 

Através das diversas bibliografias, pode-se compreender o papel e a 

configuração histórica das duas instituições que mais contribuem para a criança: a 

família e a instituição de educação infantil, seus caminhos, avanços e retrocessos 

que se consolidaram até os dias atuais. Desta forma, se pode perceber que com o 

avanço da sociedade e entrada da mulher no mercado de trabalho foi necessário 

que a educação infantil fosse em direção de cada vez mais uma educação de 

qualidade que possa desenvolver nas crianças pequenas sua formação e 

desenvolvimento, que estas e inúmeras ações desenvolvidas pela educação infantil 

possam ecoar por toda vida da criança. É fundamental que tanto a família tanto a 

instituição de ensino busque construir uma relação solida e comprometida com as 

crianças pequenas. 

[...] não pode se satisfazer com qualquer atendimento. Precisa garantir a 
qualidade para que a criança se desenvolva integralmente. Só desta 
maneira poderemos afirmar que a educação pré-escolar tem um fim em si 
mesma. Também não podemos conceber a educação pré-escolar como 
simples preparação para o primeiro grau. Um atendimento de boa qualidade 
favorecerá a prontidão da criança para aprender, consequentemente a 
prontidão para a alfabetização será beneficiada. (NICOLAU, 1988, p.296) 

É fundamental que a família se faça presente, dentre as diversas 

maneiras, dentro da instituição em que seu filho esteja frequentando, pois só assim 

esta pode acompanhar e desenvolver junto à instituição uma relação em ambas se 

complemente, com o intuito de oferecer uma melhor educação não apenas para seu 

filho, como também para sua comunidade. 

São dois os principais objetivos da interação escola-família. De um lado visa 
propiciar o conhecimento dos pais e responsáveis sobre a proposta 
pedagógica que esta sendo desenvolvida, para que possam discuti-las em 
equipe. De outro lado, essa interação favorece e complementa o trabalho 
desenvolvido pela escola com as crianças, na medida em que possibilita 
que se conheçam seus contextos de vida, os costumes e valores culturais 
de suas famílias, e as diferenças ou semelhanças existentes entre elas em 
relação à proposta. (KRAMER, 1991, p. 100) 

A participação da família na instituição de educação infantil deve ir além 

de uma relação que fique apenas na entrada e saída das crianças, mesmo que esta 



44 

 

relação seja desafiada por inúmeros fatores, assim como pode-se constatar com as 

observações e entrevistas realizadas em um Centro de Educação Infantil da cidade 

de Londrina, a falta de tempo acometido pela vida moderna é o principal fator que 

prejudica a participação ativa e frequente da família, porém tanto a instituição como 

a família devem buscar ações e condições para que a participação possa acontecer 

estando cientes deste fator que muitas vezes impede esta participação. Pois é de 

extrema importância que toda a equipe pedagógica, direção, docentes e funcionários 

das instituições de educação infantil estejam conscientes da realidade social, 

econômico e cultural das famílias e da comunidade à qual presta este atendimento 

educacional. 

A família também deve buscar valorizar o trabalho desenvolvido pela 

instituição de ensino, evitando exigir além do que a instituição pode atender.  

Sabemos, enfim, que os objetivos do trabalho com os pais só serão 
alcançados quando estes sentirem e considerarem a escola como sua. E 
isso significa que também aqui nos orienta o objetivo maior de construir uma 
educação voltada para a cidadania. Para tanto, outras estratégias 
relacionadas à organização dos pais, professores e crianças precisam ser 
implementadas, seja criando um conselho de representantes, uma 
comissão de pais ou um conselho de pais e mestres. (KRAMER, 1991, 
p.104) 

São várias as formas da participação dentre elas a visita da família em 

dias programados, entrevistas admissionais e sempre que necessárias reuniões 

pedagógicas, visitas e reuniões informais, participações em ações como a APMF 

(Associação de Pais Mestres e Funcionários), exposições dos trabalhos 

desenvolvidos pelas crianças através de murais, jornal confeccionado pelas 

crianças, diálogo constante seja por meio presencial ou agenda, ações 

comemorativas, café da manhã, entre outras atividades que proporcionem a relação 

entre ambas as instituições, para que através desta participação e comunicação a 

família possa se sentir aceita e participante do meio educativo de seu filho, para que 

juntas possam planejar, formular e reformular, quando necessário, o Projeto Político 

Pedagógico a fim de criar estratégias, soluções e novas formas de participação. 

Contudo, pode-se compreender que tanto a familia como a instituição de 

educação infantil percorrerão um longo caminho de lutas e conquistas até os dias 

atuais, a participação e relação de ambos é fundamental para o desenvolvimento 

infantil, para tanto esta deve estar prevista no Projeto Político Pedagógico para que 

na prática possa se concretizar, onde esta relação possa dia-a-dia oferecer uma 

educação com qualidade e contribuir para o desenvolvimento infantil.  
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A indagação à respeito de como acontece a relação entre a família e a 

instituição de educação infantil, surgiu entrelaçada com o curso de Pedagogia, 

oferecido pela Universidade Estadual de Londrina, que dentre muitas disciplinas 

possibilitou minha reflexão à cerca desta relação tão importante para ambos e 

principalmente para a criança. Para tanto foi necessário recorrer à muitos estudos 

teóricos e a busca da realidade escolar para compreender o processo que a relação 

família-escola percorre. 

Com este presente trabalho buscou-se compreender as duas instituições 

fundamentais da criança pequena: a família e a instituição de educação infantil, com 

o intuito de desvendar as possíveis formas participativas e a importância do Projeto 

Politico Pedagógico prever esta relação, por meio das observações e entrevistas 

realizadas em um Cento de Educação Infantil de Londrina, constatar como esta 

relação se faz presente na realidade. Por meio destas ações desenvolvidas pode-se 

compreender a importância desta relação se fazer presente, mas é fundamental 

continuar em busca de novas formas para que esta relação se faça ainda mais 

presente com objetivo de contribuir para o principal sujeito desta relação: a criança. 
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APÊNDICE A 

Questionário para pais e responsáveis 

 
 
 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 
 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

 

Sr(s) Pais/Responsáveis, gostaríamos de convidá-lo (a) a participar como voluntário 

da coleta de dados da pesquisa intitulada A RELAÇÃO FAMÍLIA E INSTITUIÇÃO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, 

que refere-se ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da aluna Jessica Graziele Lima 

Azeika do 4º ano de Pedagogia da UEL. O objetivo deste estudo é refletir sobre a relação 

que se estabelece entre a escola e a família para o desenvolvimento da criança na 

Educação Infantil. Pedimos sua colaboração para que responda ao questionário abaixo para 

que possamos mapear e compreender os elementos que fazem parte do seu trabalho.  

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante o seu 

anonimato. Eu, Jessica G. L. Azeika, como pesquisadora responsável pela coleta de dados, 

garanto o sigilo das informações, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa, informando que somente serão divulgados dados 

diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. Poderá tirar qualquer dúvida do projeto 

e de sua participação com os responsáveis abaixo. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Jessica Graziele Lima Azeika 

CONTATO: (43) 3423 4679  (43) 9927 7789 

E-MAIL: jessicaazeika@hotmail.com 

ORIENTADORA: Anilde Tombolato Tavares da Silva 

CONTATO 3371-4338 (depto de Educação)  

 

Estando esclarecido quanto a forma de participação, concordo em participar como 

voluntário nesta pesquisa. 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 
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QUESTIONÁRIO PARA PAIS/RESPONSÁVEIS  

 
1) Dados de Identificação 

 
a)  Idade da criança: ___ anos. 
 

b) Tempo que a criança e a família frequentam a instituição: 
________________________________. 
 

2) Questões da entrevista 
 
Considerando sua função de pai/responsável dentro da Instituição de Educação 
Infantil: 
 
a) Em sua opinião, como deve ser a relação escola-família? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
b) Quais as propostas da escola para sua aproximação no contexto escolar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
c) Quais são as dificuldades que você encontra para a participação da família na 
escola acontecer? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
  
d) Como podemos superar as dificuldades? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B  

Questionário para coordenação e professores 
 

 
 
 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

 

Sr (a) Coordenador (a), gostaríamos de convidá-lo (a) a participar como voluntário da 

coleta de dados da pesquisa intitulada A RELAÇÃO FAMÍLIA E INSTITUIÇÃO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, 

que refere-se ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da aluna Jessica Graziele Lima 

Azeika do 4º ano de Pedagogia da UEL. O objetivo deste estudo é refletir sobre a relação 

que se estabelece entre a escola e a família para o desenvolvimento da criança na 

Educação Infantil. Pedimos sua colaboração para que responda ao questionário abaixo para 

que possamos mapear e compreender os elementos que fazem parte do seu trabalho.  

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante o seu 

anonimato. Eu, Jessica G. L. Azeika, como pesquisadora responsável pela coleta de dados, 

garanto o sigilo das informações, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa, informando que somente serão divulgados dados 

diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. Poderá tirar qualquer dúvida do projeto 

e de sua participação com os responsáveis abaixo. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Jessica Graziele Lima Azeika 

CONTATO: (43) 3423 4679   (43) 9927 7789 

E-MAIL: jessicaazeika@hotmail.com 

ORIENTADORA: Anilde Tombolato Tavares da Silva 

CONTATO 3371-4338 (depto de Educação)  

 

Estando esclarecido quanto a forma de participação, concordo em participar como 

voluntário nesta pesquisa. 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 
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QUESTIONÁRIO PARA COORDENAÇÃO E PROFESSORES 

 
1) Dados de Identificação 
 
a) Categoria Profissional: 
(   ) Docente  (   ) Coord. Pedagógica (   ) Outro – Especificar: 
__________________ 
 

b) Sexo:  
(   ) Masculino  (   ) Feminino 
 

c)  Idade: ___ anos. 
 

d) Tempo de exercício profissional nessa função: 
________________________________. 
 

2) Questões da entrevista 
 
Considerando sua função dentro da Instituição de Educação Infantil: 
 
a) Em sua opinião, como deve ser a relação escola-família? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
b) Quais as propostas da escola para aproximação da família no contexto escolar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
c) Quais são as dificuldades que você encontra para a participação da família na 
escola? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
d) Como podemos superar as dificuldades? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 


