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agradecendo a todos os colaboradores deste livro, bem como desejando aos leitores uma 
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CAPÍTULO XI 

ADAPTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Francisco Clécio Araujo Silva16 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.01-11 

 

RESUMO: 

Este trabalho monográfico teve por objetivo analisar o processo de adaptação à escola, 

vivenciado por crianças de 4 e 5 anos de idade, no início da vida escolar. Pretende-se 

investigar o que pensam os pais e os professores sobre esse processo, observando 

sentimentos, reações e estratégias que estão envolvidas. Parte-se da concepção de 

adaptação como um processo contínuo que, na escola envolve crianças, familiares e 

professores. A adaptação escolar é um processo de mudança e renovação na vida da 

criança, do professor e familiares. A criança pode apresentar sentimentos de tristeza e 

insegurança, tudo depende da recepção e planejamento da professora e demais envolvidos 

nesse processo. O professor deve ser o mediador principal no contexto da adaptação 

escolar, não deixando a sala de aula cair na rotina ao mesmo tempo em que ganha a 

confiança das crianças e familiares. Assim, este trabalho é fundamentado nos 

pressupostos teóricos de estudados por Balaban (1988), Maldonado (1985), Davini 

(1999), dentre outros. Nesse contexto foi possível perceber que o processo de adaptação 

infantil é contínuo e não tem período definido para acontecer, ele se faz parte da dinâmica 

permanente da vida coletiva. Cabe à escola, considerá-lo como aspecto de seu trabalho e 

encaminhá-lo respeitando às necessidades e as características dos envolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Adaptação. Educação. Sentimentos e reações. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo monográfico tem como objetivo analisar o processo de adaptação na 

escola, vivenciado por crianças na faixa de quatro (04) e cinco (05) anos de idade, “fora” 

do contexto familiar e dando início a vida escolar, ou seja, visa apresentar a adaptação 

como um processo e por isso, possível de ser vivenciado ao longo da vida, e não apenas 

restrita ao período de ingresso na escola.  

A adaptação da criança a escola tem sido objeto de estudo dos profissionais da 

Educação Infantil (professores) e de outros estudiosos como sendo não apenas um período 

curto da vida da criança, em que ela chora ao chegar na escola, mas como um, processo 

gradativo, com tempo indeterminado, envolvendo diversos sentimentos por parte de todos 

 
16 Especialista em Educação Infantil pela Faculdades Integradas de Patos/CE (FIP). Professor de Educação Básica do 

município de Guamaré/RN. E-mail: cleciofrancisco@yahoo.com.br 
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que o compartilham.  

Essa é a primeira grande separação da criança, que provavelmente influenciará 

as suas atividades futuras em relação à escola e a outras separações que com certeza 

vivenciará. A forma como essa experiência for conduzida e vivida contribuirá 

significativamente para que situações semelhantes sejam encaradas de forma positiva. 

É importante citar que este trabalho está pautado sob a luz de renomados 

estudiosos, tais como: Balaban (1998), Maldonado (1985), Davini (1998) entre outros de 

também de fundamental importância para ampliar o conhecimento em pauta, ou seja a 

adaptação das crianças, pais, professores e demais membros da equipe escolar na tentativa 

de fazê-los sentir que são bem vindos na escola. Para isso, é importante desenvolver um 

planejamento pedagógico, considerando conteúdos, atividades e metodologias adequadas 

aos interesses, necessidades e possibilidades de todas as crianças. 

O primeiro capítulo tem caráter introdutório no qual fala-se sucintamente sobre 

o estudo em questão. O segundo capítulo traz uma reflexão sobre o processo de adaptação 

escolar, revendo mitos, problematizando atitudes de pais e professores frente a 

insegurança infantil ao adentrar o espaço escolar pela primeira vez. O terceiro capítulo 

atenta para os sentimentos e reações infantis ao chegarem no ambiente escolar. O quarto 

capítulo destaca a separação entre pais e filhos.  

O quinto capítulo aponta  o importante papel do professor na adaptação escolar 

infantil, vendo este como o mediador de ações entre crianças, pais e escola. Chega-se às 

Considerações Finais, as quais retomam o objetivo de estudo, avaliando-o, refletindo 

sobre as possibilidades que foram apontadas, senão para sanar o problema, mas pelo 

menos para amenizá-lo.  

 

AVALIANDO O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO ESCOLAR. 

O processo de adaptação é um organizador fundamental no início da vida escolar 

da criança, porque se constitui em um balizador para os outros organizadores, pelo papel 

que desempenha para a criança na faixa etária dos dois aos seis anos de idade. Entretanto, 

o início da vida escolar, historicamente, tem sido encarado pelos profissionais como 

sendo o período em que a criança chora ao chegar à escola e não como um processo 

gradativo envolvendo muitos sentimentos, tanto por parte dos adultos como por parte das 

crianças.  
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Entrar na escola, para muitas crianças, significa entrar num mundo novo, grande 

e desconhecido, diferente do pequeno mundo familiar, ao qual estão habituados e, de 

início, esta pode ser uma situação temida […]. (MALDONADO, 1985, p. 26). 

Geralmente, essa é a primeira grande separação da criança que, provavelmente, 

influenciará a atitude futura dela em relação à escola e a outras separações, que com 

certeza vivenciará. Considerando os primeiros contatos da criança na Educação Infantil, 

no que diz respeito à ambiência, é sempre um desafio tanto para o professor, como para 

os pais.  

As emoções de ambos afloram quando a criança começa a apresentar sinais de 

apego aos pais, e rejeição na sala de aula. Quando se trata de entrar na escola infantil, 

fala-se de momentos delicados e marcantes na vida do aluno, pois envolve sentimentos e 

expectativas de pessoas que esperam algo melhor para um futuro próximo.  

É a ampliação deste espaço fora do lar, que marcará um longo caminho na vida 

escolar da criança, necessitando assim ser bem administrado, pois toda criança, seja qual 

for sua história e sua idade, terá que enfrentar o primeiro dia de aula e esta experiência 

acarreta ansiedade e insegurança. 

Este período é desenvolvido sem “prazos” para acabar e iniciar 

aprendizagens mais “sistemáticas”, pois as atitudes espontâneas das 

crianças vão encadeando-se e integrando-se as propostas de professor, 

num trabalho também sistemático que versa sobre conteúdos inerentes 

e necessidades deste seu momento de evolução (HENRIQUES. 1987, 

p. 191). 

Esse processo denominado adaptação implica em novas conquistas para a 

criança, para seus pais e exige dos educadores, um atento e constante trabalho 

pedagógico, pois eles fazem parte da construção da rotina, a apropriação de espaço e 

principalmente o estabelecimento de vínculos entre as crianças, os pais e os professores 

educadores. Para a criança, todos são estranhos e os pais são o suporte, o apoio. Porém, 

os pais não devem interferir na rotina da sala de aula ou nas atividades propostas pela 

professora. Reid (1999, p. 99) ressalta que:  

Essa é geralmente a primeira grande separação. Na maioria das vezes é 

a mãe que tem a incumbência de levar o filho pela primeira vez à escola 

maternal [...] Isso faz a mãe reviver separações pelas quais passou, e 

mesmo que estas tenham sido resolvidas com êxito, não há como fugir 

ao fato de que estamos lidando com experiência emocional […] O fluxo 
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de emoções sentido pela maioria das mães não reflete apenas 

sentimentos relacionado à criança, mas também suas próprias 

lembranças de separação. 

Ao longo da história da Educação Infantil, o processo de adaptação, foi por 

muitas vezes encarado pelos profissionais, como sendo um período de tempo e espaço 

determinado pela própria escola e tinha como objetivo fazer as crianças pararem de 

chorar, sem pensar que esse processo não é expressado pelas crianças apenas com o choro, 

mas com dores vômitos, doenças. 

Imaginar que o sucesso de um processo de adaptação se resume a ter 

ausência de choro e banalizar uma situação que não termina em si 

mesma os sintomas que as criança apresentam como doenças, 

regressões, alterações de comportamentos, etc… estão aí para 

comprovar que elas não falam que as coisas não vão bem somente 

chorando. (BORGES, 2002, p. 32) 

As novas experiências terão repercussões para as crianças, pais, familiares mais 

próximos e até mesmo aquelas pessoas que acolhem, ou seja, os professores e demais 

profissionais da instituição escolar. Durante esse tempo em sua vida o discente depara-se 

com duas conquistas fundamentais: a independência e a autonomia. É como afirma 

Balaban (1988, p. 25): “[…] a separação é uma experiência que ocorre em todas as fases 

da vida humana.” 

A família é o primeiro grupo social em que aprende conhecimentos sobre a 

língua que se fala, os hábitos de higiene e de alimentação, a forma de morar, a música e 

as normas de comportamento. Através do grupo familiar, ela entra em contato com os 

usos e costumes da comunidade em que vive. Família e comunidade são as primeiras 

fontes de informação sobre o mundo.  

A criança defronta-se com novas questões de sociabilidades e terá que se 

relacionar com seus semelhantes – as outras crianças da classe e da escola – e com eles 

dividir seus brinquedos e materiais; podendo, assim, envolve-se com o novo 

(educador/colegas) experimentando novas formas de ser e sentir, sem que para isso, o já 

conhecido (pais/familiares) perca espaço em seus afetos.  

O professor educador é aquele que faz a ponte entre a criança e o desconhecido, 

trazendo objetivos de conhecimento para perto, tornando-o observáveis, palpáveis e 

familiares. Sendo o professor uma pessoa atenciosa, a criança será capaz de transferir seus 
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sentimentos “básicos” de confiança da sua casa para a escola. Enfim, o professor é o 

principal mediador e tem que atender as expectativas dos pais, ganhar a confiança das 

crianças e de seus familiares e ainda, conduzir o processo de adaptação das crianças, além 

de trabalhar seus próprios sentimentos. Considerando as necessidades da criança e para 

essa nova fase que inicia em sua vida escolar, ou seja, sua adaptação ao novo ambiente, 

Davini (1999, p. 56-57) faz o seguinte comentário: 

Trabalhar com crianças pequenas, contrariamente ao que é dito no senso 

comum, demanda adultos experientes, sensíveis e amorosos [...] Formar 

uma pessoa para ter todo preparo [...] bem como para dispor-se a 

suportar todo esse processo, fazendo boas intervenções e superando o 

mal-estar, é um trabalho delicado, demorado e de grande investimento, 

portanto devemos escolher com cuidado a pessoa que irá assumir esta 

respeitosa função de educar crianças pequenas. Função que necessita 

preparo psicológico e formação pedagógica. 

Enfim, adaptações bem trabalhadas favorecem o aprofundamento do desejo de 

aprender e de construir conhecimento. 

 

SENTIMENTOS E REAÇÕES INFANTIS AO ENTRAR NO AMBIENTE   

ESCOLAR. 

O início da vida escolar é um período muito difícil que envolve muitos 

sentimentos, de todos os envolvidos. É importante lembrar que, nesse contexto, não é só 

a criança que esta chegando à instituição escolar, chegam também os pais que se 

encontram com os professores que se preparam para tal acontecimento. 

[…] é a primeira separação da criança de seus pais e também a primeira 

de muitas que ela vai vivenciar em sua vida, sendo uma situação 

dolorosa tanto para os pais quanto para as crianças. É nesse período que 

podem vir à tona os sentimentos e experiências vividas, anteriormente, 

em todos os envolvidos pais, professores e crianças (BORGES, 2002. 

p. 39). 

Os sentimentos e reações são diferentes para cada um e às vezes pode ser um 

processo difícil e demarcado, seja para o bebê, para a maior da Educação Infantil para 

aquele que já esta iniciando o Ensino Fundamental. Trata-se de um processo de renovação 

e mudança na vida de todos que estão envolvidos (pais, professores e discentes). A criança 

pode apresentar reações de tristeza e insegurança, levando em conta que toda separação 
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é difícil, provocando, na maioria das vezes sentimentos como: medo, desconforto e 

ansiedade. De acordo com Balaban (1988, p. 13), “A separação dos pais ou daquela 

pessoa que é a principal fonte de atenção torna as crianças pequenas, freqüentemente 

muito infelizes. Elas muitas vezes se sentem deixadas de lado e abandonadas”. 

Algumas crianças não choram quando se despedem dos pais, mas depois de um 

determinado período, (uma semana, um mês) não querem mais ir à escola. A reação 

atrasada pode vir a qualquer hora, pois muitas vezes elas estão envolvidas com as 

novidades e quando essas acabam, vem à realidade da separação. Muitas crianças choram 

logo no primeiro dia e o choro se prolonga por semanas, perguntando sempre por seus 

pais e se eles vão voltar logo. Todas essas reações apresentam um sentimento de tristeza 

e perda por parte das crianças, “[...], pois elas com freqüência acham que a perda não vai 

ter fim, que não vão parar de se sentir tristes, que não vão nunca parar de chorar” 

(BALABAN,1988, p. 37) 

Algumas crianças apresentam comportamentos regressivos, como chupar o 

dedo, comer muito ou não comer nada, urinar na roupa, dormir muito ou recusa-se a fazê-

lo. Também querer vestir-se sozinho, sentir dores de barriga procurar ficar mais perto dos 

pais, querer estar no colo, ser sombra dos adultos, tanto na escola como em casa. 

Esses são comportamentos próprios da vida escolar. Eles são para a 

maioria passageiros e provavelmente vão desaparecer quando as 

crianças se tranquilizarem,acreditando que seus pais os mandam para a 

escola ou para creche para que tenham bons e felizes momentos e que 

os professores possam cuidar delas. Uma confiança desse tipo demora 

para se desenvolver (BALABAN, 1988, p. 45). 

O reaparecimento de atitudes que relembram a época de bebês é comum nesse 

processo de adaptação porque a criança precisa adquirir autoconfiança fazendo uso da 

imagem da mãe. Speers citado por Balaban (1988, p. 37) acredita que “essa repetição é 

importante para que a adaptação da criança à escola tenha êxito”. 

Balaban (1988, p. 39), comenta que; “Quando a criança é capaz de dominar seus 

sentimentos na escola, está dando um passo gigante no seu crescimento”. Entretanto, 

sabe-se que para a criança esse processo envolve sofrimento, mas, ao mesmo tempo, é 

necessário para que o sujeito possa através dessa nova experiência, construir um caminho 

sólido para sua independência e autonomia.  

Consciente de todos os fatores que estão envolvidos no processo de adaptação, 
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torna-se preciso pensar e planejar uma inserção gradativa da criança no ambiente escolar, 

com o objetivo de tornar esse processo de adaptação o mais tranqüilo possível para todos, 

criando um ambiente em que tanto a criança quanto sua família sintam-se confiantes, 

respeitados e acolhidos. A escola deve se organizar para receber pais e crianças, 

transmitindo seus objetivos e suas propostas de forma clara e honesta. As estratégias nesse 

período devem ser, então, bem pensadas e planejadas pela equipe da escola, levando em 

consideração sua realidade e sua disponibilidade. 

[…] orientam que antes do início das aulas, devem ser organizadas 

reuniões coletivas e entrevistas individuais com os pais para a escola 

expor aos responsáveis, a sua proposta pedagógica, os seus objetivos, 

explicando-lhes como se dá esse processo de adaptação, enfatizando 

que esse momento merece uma atenção especial (DAVINI apud 

SANTOS, 2003. p. 31). 

Rêgo (apud BALABAN, 1995) propõe uma ação pedagógica para esse período, 

tais como: realizar uma reunião coletiva com os pais, antes do início das aulas, na qual se 

discutirá o processo de adaptação e o trabalho pedagógico; receber as crianças na sala de 

aula por ser um lugar menor e aconchegante; a professora deve cuidar pessoalmente de 

todas as questões que se referem às crianças; estabelecer uma rotina de trabalho, mesmo 

que seja flexível, mas com momentos bem definidos; iniciar o trabalho pedagógico com 

um tema de pesquisa que auxilie as crianças a estarem discutindo as questões acerca do 

novo momento de suas vidas; o trabalho pedagógico deverá ser encaminhado por uma 

professora e a outra estaria mais disponível para se envolver com problemas individuais 

(choro, vômito, xixi…); manter um contato diário com os pais; propor atividades que 

propiciem a capacidade de representar. 

Os educadores juntamente com a equipe pedagógica da escola devem 

acrescentar as suas estratégias de acolhimento aos pais um trabalho de dinâmicas, 

envolvendo atividades com o corpo, a mente... o projeto de trabalho, vivências e 

sentimentos dos pais; a entrada, na escola, consiste em uma outra estratégia adotada, no 

sentido de promover um encontro entre pais de crianças novatas, pais de alunos que já 

freqüentavam a escola e equipe de professores. 

De acordo com Balaban (1988), a escola pode proporcionar uma visita das 

crianças com seus pais ao local. É importante destacar que nesse período se faz necessária 

a presença de um adulto ligado à criança, seja pai ou mãe e até mesmo outro responsável, 
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pois se sabe que essa presença é fundamental para a verdadeira inserção da criança na 

escola, pois a força para as crianças, enquanto sua ausência leva à fraqueza. 

Isso transmite às crianças um pouco da alegria que esta por vir e lhes 

serve como um ponto de referência familiar quanto chegam para o 

primeiro dia de aula. Isso permite que os pais falem com seus filhos 

sobre a escola como se antecipassem o primeiro dia. Os pais também 

gostam de se familiarizar com uma situação na qual estão para entrar. 

[…] A idéia é que a partir do mais concreto, ou seja, a mãe presente no 

próprio espaço da criança (extraclasse), o processo de separação evolua 

gradualmente, até que a mãe se ausente da escola e volte na hora 

combinada para então saber se já é ou não para levar seu filho. Se ele 

estiver bem, a professora escolhe o melhor momento para o dia 

seguinte, levando-o pessoalmente para sua mãe, conquistando a 

confiança e a cumplicidade da criança (CAMPOS, 1999, p. 22). 

O professor pode incluir na rotina passeios pela escola para que o grupo tenha a 

oportunidade de conhecer o espaço físico, visitas (previamente combinadas) as outras 

salas também crianças e professoras da escola, assim como atividades em conjunto no 

espaço externo. É importante não permitir ou aceitar que os pais saiam às escondidas, 

pois a criança que está no ambiente se sente protegida pela presença deles. Balaban (1988, 

p. 119) reforça essa afirmação quando aborda que " esse tipo de comportamento gera na 

criança insegurança, medo e abandono. Esses sentimentos raramente são uma base firme 

sobre a qual se começar uma experiência nova”. 

Nessa perspectiva, o planejamento é imprescindível para que as crianças e os 

pais sintam-se bem acolhidos, no sentido de fazê-los desenvolver a confiança nos 

profissionais e na instituição. Conforme os estudos de Balaban (1988, p. 30) “Quando a 

transição de casa para a escola é favorável, o processo traz consequências positivas e 

importantes para o desenvolvimento da criança como para o bem - estar da família.” 

 

O PAPEL DO PROFESSOR NA ADAPTAÇÃO 

Sabe-se que nesta fase os professores também passam por momentos de muita 

expectativa/ansiedades/excitações, com a perspectiva de encontrar um novo grupo de 

crianças e pais. Muitas das vezes, sentem-se pressionados, tanto pelas famílias, quanto 

pelas outras pessoas da escola, para que façam as crianças pararem de chorar, no menor 

tempo possível. Os professores com frequência se sentem pressionados pelas 

necessidades contraditórias das crianças, pelas exigências dos pais e por suas inclinações 
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pessoais. (BALABAN, 1998, p. 24) 

Percebe-se que nesse período faz surgir nos professores muitos sentimentos: tais 

como anseio, quanto ao tempo que vai durar o choro; aflição, tendo tantos pais por perto 

durante alguns dias; a sensação de raiva, com as atitudes de alguns pais. É possível que 

neste momento os professores lembram ou revivam outras situações semelhantes, 

vivenciadas por eles anteriormente. 

Talvez um dos sentimentos, mas forte gerado, no professor durante o período de 

adaptação, seja o sentimento de impotência, diante do choro da criança. Muitas vezes os 

professores sentem insegurança, pois nada que faz parece dar certo para consolar a 

criança. Outra situação comum durante a adaptação refere-se à rejeição e o 

constrangimento diante de tantos pais dentro da sala. Alguns professores não conseguem 

suportar a presença dos pais sem se sentirem vigiadas e analisadas em sua competência 

profissional. 

Não há nada de estranho em os professores sentirem as mesmas situações 

diversas e contraditórias que as crianças e os pais. No entanto, tem que compreender esses 

sentimentos para lidar com eles com muita maturidade profissional a melhor forma de 

superar e lidar com esses sentimentos é conversando sobre eles, nem um professor esta 

sozinho nesta situação, este é um fato que acontece com freqüência no meio pedagógico, 

os professores não devem ter “auto-culpa”, se sentindo incapaz.  

O professor deve encaminhar esse processo e, como profissional, deverá 

demonstrar segurança e firmeza em determinadas situações, ainda que inesperadas e 

imprevisíveis. Neste caso, os pais às vezes, sente-se no direito de tomar iniciativas na sala 

como: brincar com o filho não levando em conta que ali esta um grupo, tomar a frente em 

discussões de alunos, e os professores precisam estar preparados para intervir como um 

profissional retirando a mãe de sala com delicadeza, mas firme e explicando qual é o 

papel dela naquele momento. 

Enfim, entende-se que o professor seja o principal mediador, pois este tem que 

atender as expectativas dos pais, ganhar a confiança das crianças e de seus familiares e 

ainda, conduzir esse processo, além de trabalhar seus próprios sentimentos. Estão a todo 

tempo sendo colocados à prova e é necessário sempre ampliar e capacitar os seus 

conhecimentos.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração desse trabalho demonstra que a adaptação é um processo contínuo, 

sem tempo e hora determinados para acontecer, é um processo que cria expectativas e 

gera sentimentos em todos aqueles que estão envolvidos, as próprias crianças, seus pais 

e os professores, tornando-se supremos ao mesmo tempo, complexo e único.  

Quando a criança inicia sua vida escolar, encontra um mundo todo novo, com 

pessoas que ainda não conhece, sentimentos diversos, surpresas, enfim, um misto de 

alegrias, crescimentos, aprendizagens e medos. Esse passo na vida da criança será o 

primeiro de muitos, que ela vai dar por toda a sua vida.  

Se esse momento for tranquilo e bem conduzido pela família e pela escola, 

estaremos contribuindo de forma a garantir maior segurança e autonomia para que a 

criança enfrente seus obstáculos de modo positivo e confiante. É importante dizer que 

não existe nenhuma conduta padronizada que seja ideal para lidar com essa situação, pois 

as crianças manifestam necessidades diferentes. 

A atitude da família e da escola durante esse período é essencial. Para ajudar a 

criança a sentir-se mais segura, o pai e a mãe devem estabelecer limites, demonstrar 

autoridade e segurança, estimular a convivência com professores e colegas, e ir 

aumentando, aos poucos, a permanência da criança na escola. Não se deve prometer 

recompensas que não tenham relação com o fato (eu te dou isso ou eu te levo para passear 

se você ficar bem) ou mentir para a criança dizendo que vai ao banheiro e sair escondido. 

É certo que, ao enfrentar esse momento junto com seu filho, a família estará 

contribuindo para a conquista de sua independência e autonomia, além de prepará-lo para 

conviver em sociedade, fazer amigos, aprender a dividir, compartilhar, respeitar a si 

mesmo e ao outro. Cada situação merece um cuidado especial, inclusive com as situações 

em que a criança já frequentou outras escolas ou que já esteve na escola em anos 

anteriores, precisando de um período para se adaptar aos horários, à rotina e à professora. 

O mais importante disso tudo, é que pais e professores estejam dispostos a 

conversar e a colaborar, tendo clareza de que estarão propiciando às crianças 

oportunidades para se estruturarem emocionalmente, e assim, conviverem em sociedade, 

aprendendo a compartilhar e a ter limites. 
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